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

 

Memorando nº 535 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GABSA
Maceió, 12 de julho de 2018.

Para: Secretaria de Administração.
Assunto: Nova contratação de telefonia celular e internet móvel.
Consulta. Enquadramento. Diretrizes da Resolução nº 182/2013 do
CNJ.

 

 
Senhor Secretário,
 
Considerando que o Contrato nº 31/2013 (cópia no evento

0406655), relacionado à prestação de serviços de telefonia celular e
internet móvel, terá vigência até o dia 10 de dezembro deste ano, já
no limite de prorrogação previsto pela legislação de regência, solicito
de V. Sa., como medida prévia à elaboração do termo de referência
da nova contratação, que seja consultada a Assessoria Jurídica da
Direção-Geral no sentido de esclarecer se esse tipo de contratação,
dada a natureza dos serviços, deve seguir as diretrizes da Resolução
nº 182/2013 do CNJ (cópia no evento 0406656).

Atenciosamente.

 

Rodrigo Ferreira Moura
Gestor do Contrato

 

De acordo. À Direção-Geral, com a devida vênia, para que
a consulta formulada pelo gestor contratual seja submetida à
Assessoria Jurídica dessa Diretoria Geral.

 
Rui Carlos Galvão

Secretário de Administração Substituto
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Resolução Nº 182 de 17/10/2013
Ementa: Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao
controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Origem: Presidência

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições constitucionais e
regimentais;

CONSIDERANDO a competência do CNJ na definição de diretrizes nacionais para nortear a atuação institucional
dos órgãos do Judiciário brasileiro;

CONSIDERANDO a necessidade de padronização de procedimentos para as contratações de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja previsibilidade com relação ao planejamento, à execução e à gestão
dos contratos firmados pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ;

CONSIDERANDO as recomendações constantes nos Acórdãos nos 1603/2008, 145/2011, 54/2012 e
1233/2012, todos do Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU), que indicam a necessidade de promoção, pelo Conselho
Nacional de Justiça, de ações com vistas à elaboração de um modelo de contratação e gestão de soluções de tecnologia da
informação para os órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ;

CONSIDERANDO a aprovação da Comissão de Tecnologia da Informação e Infraestrutura do trabalho realizado
pelo Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário, constante no Processo
Administrativo CNJ de nº 350.354; e

CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do ATO nº
0004912-16.2013.2.00.0000, na 176ª Sessão Ordinária, realizada em 8 de outubro de 2013;

 

RESOLV E:

 

Art. 1º As diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC)
realizadas pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ serão disciplinadas por esta Resolução.

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

 

Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se:

I – Análise de Riscos: documento que contém a descrição, a análise e o tratamento dos riscos e ameaças que
possam vir a comprometer o sucesso de todo o Ciclo de Vida da Contratação;

II – Análise de Viabilidade da Contratação: documento que demonstra a viabilidade funcional de negócio e
técnica da contratação, levando-se em conta os aspectos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização;

III – Área Demandante da Solução: unidade do órgão que demanda uma Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação;

IV – Área de Tecnologia da Informação e Comunicação: unidade do órgão responsável por gerir a Tecnologia da
Informação e Comunicação;

V – Área Administrativa: unidade do órgão responsável pela execução dos atos administrativos e por apoiar e
orientar as áreas Demandante e de Tecnologia da Informação e Comunicação no que se refere aos aspectos administrativos
da contratação;
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VI – Aspectos Funcionais da Solução: conjunto de requisitos (funcionalidades) relevantes, vinculados aos
objetivos de negócio e ligados diretamente às reais necessidades dos usuários finais, que deverão compor a Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação desejada;

VII – Aspectos Técnicos da Solução: conjunto de requisitos tecnológicos a serem observados na contratação da
Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação, necessários para garantir o pleno atendimento das funcionalidades
requeridas pela Área Demandante, tais como: de especificações técnicas do produto; de implementação e continuidade da
solução em caso de falhas; de desempenho; de disponibilidade; de qualidade; dentre outros requisitos pertinentes;

VIII – Aspectos Administrativos da Contratação: conjunto de orientações administrativas a serem sugeridas para
a contratação da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação, tais como: natureza, forma de adjudicação e
parcelamento do objeto, seleção do fornecedor, habilitação técnica, pesquisa e aceitabilidade de preços, classificação
orçamentária, recebimento, pagamento e sanções, aderência às normas, diretrizes e obrigações contratuais, entre outras
orientações pertinentes;

IX – Ciclo de Vida da Contratação: conjunto de fases e etapas necessárias para se adquirir um bem e/ou
contratar um serviço, contemplando o planejamento, a execução, a avaliação e o encerramento do contrato;

X – Documento de Oficialização da Demanda: documento que contém o detalhamento da necessidade da Área
Demandante da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação a ser contratada;

XI – Equipe de Apoio à Contratação: equipe responsável por subsidiar a Área de Licitações em suas dúvidas,
respostas aos questionamentos, recursos e impugnações, bem como na análise e julgamento das propostas das licitantes;

XII – Equipe de Gestão da Contratação: equipe composta pelo Gestor do Contrato, responsável por gerir a
execução contratual e, sempre que possível e necessário, pelos Fiscais Demandante, Técnico e Administrativo, responsáveis
por fiscalizar a execução contratual, consoante às atribuições regulamentares:

a) Fiscal Demandante do Contrato: servidor representante da Área Demandante da Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação, indicado pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos
funcionais da solução;

b) Fiscal Técnico do Contrato: servidor representante da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação,
indicado pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos técnicos da solução;

c) Fiscal Administrativo do Contrato: servidor representante da Área Administrativa, indicado pela respectiva
autoridade competente para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos da execução, especialmente os
referentes ao recebimento, pagamento, sanções, aderência às normas, diretrizes e obrigações contratuais.

XIII – Equipe de Planejamento da Contratação: equipe envolvida no planejamento da contratação responsável
por auxiliar a Área Demandante da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação, composta, sempre que possível e
necessário, por:

a) Integrante Demandante: servidor representante da Área Demandante da Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação indicado pela respectiva autoridade competente, responsável pelos aspectos funcionais da solução
a ser contratada, e pela condução dos trabalhos da equipe de planejamento;

b) Integrante Técnico: servidor representante da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação indicado pela
respectiva autoridade competente, responsável pelos aspectos técnicos da solução a ser contratada;

c) Integrante Administrativo: servidor representante da Área Administrativa indicado pela respectiva autoridade
competente, responsável por apoiar e orientar os integrantes das áreas Demandante e de Tecnologia da Informação e
Comunicação nos aspectos administrativos da contratação;

XIV – Estratégia para a Contratação: documento que contém as informações necessárias e suficientes para
subsidiar as decisões das demais áreas do órgão envolvidas no processo administrativo de contratação;

XV – Gestão: conjunto de atividades superiores de planejamento, coordenação, supervisão e controle que visam
a garantir o atendimento dos objetivos do órgão;

XVI – Gestor do Contrato: servidor com atribuições gerenciais, técnicas ou operacionais relacionadas ao processo
de gestão do contrato, indicado por autoridade competente do órgão;

XVII – Ordem de Fornecimento de Bens ou de Serviço: documento utilizado para solicitar à empresa contratada
o fornecimento de bens e/ou a prestação de serviços;

XVIII – Planejamento Estratégico Institucional (PEI): instrumento que define os objetivos, as estratégias e os
indicadores de desempenho a serem alcançados pelo órgão em um período determinado;

XIX – Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): instrumento que declara
as iniciativas estratégicas da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação que deverão ser executadas em um período
determinado, em harmonia com os objetivos estratégicos do órgão;

XX – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): instrumento de diagnóstico,
planejamento e gestão de pessoas, de processos e de Tecnologia da Informação e Comunicação, que visa a atender as
necessidades de tecnologia de informação e de comunicação de um órgão em um período determinado;
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XXI – Plano de Contratações de STIC: conjunto de contratações de Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação a serem executadas com base no PDTIC do órgão;

XXII – Plano de Trabalho: documento elaborado quando o objeto da contratação consignar a previsão de cessão
de mão de obra da empresa contratada de forma exclusiva e nas dependências do órgão contratante;

XXIII – Preposto: funcionário representante da empresa contratada, responsável por acompanhar a execução do
contrato e atuar como interlocutor principal junto ao órgão contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e
responder as questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

XXIV – Processo Administrativo de Contratação: Conjunto de todos os artefatos e documentos produzidos
durante todo o ciclo de vida de uma contratação;

XXV – Requisitos: conjunto de especificações funcionais de negócio e técnicas necessárias para se definir a
Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação a ser contratada;

XXVI – Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação: composta por bens e/ou serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a contratação, de modo a atender
à necessidade que a desencadeou; e

XXVII – Sustentação do Contrato: documento que contém as informações necessárias para garantir a
continuidade do negócio durante e posteriormente à implantação da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação,
bem como após o encerramento do contrato.

 

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES DEMANDANTE, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO.

 

Art. 3º São atribuições do Integrante Demandante definir, sempre que possível e necessário, os requisitos:

I – de negócio, que independem de características tecnológicas, bem como os aspectos funcionais da Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades reais do órgão;

II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento, número de participantes, carga horária,
materiais didáticos, entre outros pertinentes;

III – legais, que definem as normas com as quais a Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação deverá
estar em conformidade;

IV – de manutenção, que independem de configuração tecnológica e que definem a necessidade de serviços
complementares, tais como de manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;

V – temporais, que definem os prazos de entrega dos bens e/ou do início e encerramento dos serviços a serem
contratados;

VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante Técnico; e

VII – sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a solução deverá atender para estar em
conformidade com os costumes, os idiomas e o meio ambiente, entre outros pertinentes.

§ 1º O Integrante Demandante deverá apresentar justificativa quando não for possível definir os requisitos
exigidos neste artigo.

§ 2º Além dos requisitos exigidos nos incisos deste artigo, cabe ao Integrante Demandante a coordenação dos
trabalhos necessários para a efetiva concretização da demanda de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Art. 4º São atribuições do Integrante Técnico especificar, em conformidade com os requisitos estabelecidos no
art. 3º, sempre que possível e necessário, os seguintes requisitos tecnológicos, entre outros pertinentes:

I – de arquitetura tecnológica, composta de hardware, software, padrões de interoperabilidade e de
acessibilidade, linguagens de programação e interfaces;

II – do projeto de implantação da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação que definem, inclusive, a
disponibilização da solução em ambiente de produção;

III – de garantia e manutenção, que definem a forma como será conduzida a manutenção e a comunicação entre
as partes envolvidas na contratação;

IV – de capacitação, que definem o ambiente tecnológico dos treinamentos, os perfis dos instrutores e o
conteúdo técnico;

V – de experiência profissional da equipe que projetará, implantará e manterá a Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação, que definem a natureza da experiência profissional exigida e as respectivas formas de
comprovação;

VI – de formação da equipe que projetará, implantará e manterá a Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação, tais como cursos acadêmicos, técnicos e as respectivas formas de comprovação;
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VII – de metodologia de trabalho; e

VIII – de segurança sob o ponto de vista técnico.

Parágrafo único. O Integrante Técnico deverá apresentar justificativa quando não for possível definir os requisitos
exigidos neste artigo.

Art. 5º O Integrante Administrativo deverá verificar se os aspectos administrativos da contratação constam nos
documentos produzidos durante as fases do planejamento, os quais fundamentarão as decisões das demais áreas do órgão
envolvidas no processo administrativo de contratação.

Parágrafo único. O Integrante Administrativo deverá informar aos integrantes das áreas Demandante e de
Tecnologia da Informação e Comunicação quando não constarem nos documentos as devidas informações.

 

CAPÍTULO III

DO PLANO E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES

 

Art. 6º As contratações deverão ser precedidas de planejamento elaborado em harmonia com o Planejamento
Estratégico Institucional (PEI) ou Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do órgão,
alinhados com o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário.

Art. 7º O Plano de Contratações de STIC do órgão deverá ser elaborado no exercício anterior ao ano de sua
execução, pela Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, em harmonia com o seu Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PDTIC), de modo a incluir todas as contratações necessárias ao alcance dos objetivos
estabelecidos nos planejamentos do órgão e de TIC.

§ 1º O Plano de Contratações de STIC deverá ser submetido até o dia 30 (trinta) de novembro de cada ano à
autoridade competente do órgão que deliberará sobre as ações e os investimentos em Tecnologia da Informação e
Comunicação a serem realizados.

§ 2º O Plano de Contratações de STIC deverá ser revisado periodicamente e compreender as novas contratações
pretendidas.

§ 3º O acompanhamento e o controle da execução do Plano de Contratações de STIC ficarão sob a
responsabilidade da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação e da Área Administrativa do órgão, que deverão
instrumentalizar tal procedimento.

§ 4º O Plano de Contratações de STIC deverá conter, no mínimo:

I – indicação das unidades demandantes por Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação para o ano
vindouro;

II – prazos de entrega dos Estudos Preliminares da STIC e dos Projetos Básicos ou Termos de Referência de cada
uma das contratações pretendidas;

III – indicação da fonte de recurso de acordo com a proposta orçamentária do órgão.

Art. 8º O planejamento das contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação deverá ser
composto por duas fases:

I – elaboração dos Estudos Preliminares da STIC; e

II – elaboração do Projeto Básico ou Termo de Referência.

Art. 9º Nos casos de terceirização de atividades executadas mediante cessão de mão de obra, o órgão deverá
prever no planejamento da contratação, Plano de Trabalho, que deverá ser elaborado antes do Projeto Básico ou do Termo de
Referência.

Parágrafo único. O Plano de Trabalho, documento devidamente aprovado pela autoridade competente do órgão,
deverá demonstrar o benefício da contratação pretendida e conter, no mínimo:

I – o objeto a ser contratado;

II – a identificação da Equipe de Planejamento da Contratação;

III – a necessidade, justificativa e valor estimado da contratação da Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação;

IV – a relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada; e

V – o demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.

Art. 10. Não poderão ser objeto de contratação de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação:

I – mais de uma solução em um único contrato; e

II – gestão de processos de Tecnologia da Informação e Comunicação, incluindo segurança da informação.
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§ 1º O suporte técnico aos processos de planejamento e avaliação da qualidade da Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação poderá ser objeto de contratação, desde que sob a supervisão exclusiva de servidores do órgão.

§ 2º A empresa contratada que provê a Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação não poderá ser a
mesma que avalia, mensura ou fiscaliza o objeto da contratação.

Art. 11. É vedado nas contratações:

I – estabelecer vínculo de subordinação com funcionários da empresa contratada;

II – indicar pessoas para compor o quadro funcional da empresa contratada;

III – reembolsar despesas com transporte, viagens, hospedagem e outros custos operacionais, que deverão ser
de exclusiva responsabilidade da empresa contratada, exceto quando indicadas, no Projeto Básico ou no Termo de Referência;

IV – prever exigências em edital que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna dos
fornecedores; e

V – prever exigências em edital para que os fornecedores apresentem, em seus quadros, previamente à
assinatura do contrato, documentação de funcionários com o objetivo de aferir a qualificação técnica ou a formação da equipe
que prestará os serviços contratados.

 

CAPÍTULO IV

DA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES DE STIC

 

Art. 12. A execução da fase de Elaboração dos Estudos Preliminares da STIC é obrigatória independentemente do
tipo de contratação, inclusive nos casos de:

I – inexigibilidade;

II – dispensa de licitação ou licitação dispensada;

III – criação ou adesão à ata de registro de preços;

IV – contratações com uso de recursos financeiros de organismos internacionais; e

V – termos de cooperação, convênios e documentos afins com uso de recursos financeiros de instituições
nacionais.

§ 1º Os Estudos Preliminares da STIC deverão contemplar as seguintes etapas:

I – Análise de Viabilidade da Contratação;

II – Sustentação do Contrato;

III – Estratégia para a Contratação; e

IV – Análise de Riscos.

§ 2º Os documentos resultantes das etapas elencadas nos incisos do § 1º poderão ser consolidados em um único
documento.

§ 3º Os documentos relacionados nos incisos II, III e IV do § 1º deste artigo não são obrigatórios para as
contratações ou prorrogações, cuja estimativa de preços seja inferior ao disposto no art. 23, inciso II, alínea "a", da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 4º A fase dos Estudos Preliminares da STIC terá início com a elaboração do Documento de Oficialização da
Demanda (DOD) pela Área Demandante e com o recebimento desse documento pela Área de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

§ 5º O Documento de Oficialização da Demanda deverá conter, no mínimo:

I – necessidade da solicitação, com a descrição sucinta da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação
pretendida, bem como o alinhamento entre a demanda e o Planejamento Estratégico Institucional ou Planejamento
Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do órgão;

II – explicitação da motivação e o demonstrativo de resultados a serem alcançados com a solução; e

III – indicação do Integrante Demandante para a composição da Equipe de Planejamento da Contratação.

§ 6º A Área de Tecnologia da Informação e Comunicação indicará o Integrante Técnico para a composição da
Equipe de Planejamento da Contratação após o recebimento do Documento de Oficialização da Demanda.

§ 7º O Documento de Oficialização da Demanda será encaminhado à autoridade competente da Área
Administrativa que deverá:

I – autuar processo administrativo de contratação;

II – verificar se a demanda está incluída no rol de contratações previstas e aprovadas no Plano de Contratações
de STIC, e caso não esteja, o Documento de Oficialização da Demanda deverá ser submetido à autoridade competente do
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órgão para deliberação;

III – indicar o Integrante Administrativo para a composição da Equipe de Planejamento da Contratação; e

IV – instituir a Equipe de Planejamento da Contratação.

Art. 13. A Equipe de Planejamento deverá elaborar os Estudos Preliminares da STIC necessários para assegurar a
viabilidade da contratação, bem como o Projeto Básico ou o Termo de Referência.

§ 1º A documentação gerada na fase dos Estudos Preliminares da STIC, bem como o Projeto Básico ou Termo de
Referência, deverão ser elaborados, assinados pela Equipe de Planejamento e submetidos ao titular da Área Demandante que,
após a aprovação, deverá encaminhar à autoridade competente do órgão para deliberação sobre o prosseguimento ou não da
contratação pretendida.

§ 2º A Equipe deverá observar as orientações e determinações das demais áreas do órgão envolvidas no
processo administrativo de contratação.

§ 3º A Equipe deverá apresentar justificativa quando não for possível elaborar a documentação exigida em cada
uma das etapas dos Estudos Preliminares da STIC.

Art. 14. O documento Análise de Viabilidade da Contratação deverá conter, sempre que possível e necessário, os
seguintes elementos:

I – a definição e a especificação dos requisitos, a partir da avaliação do Documento de Oficialização da Demanda
e do levantamento:

a) das soluções disponíveis no mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação e seus respectivos
fornecedores; e

b) de contratações similares realizadas por outros órgãos ou entidades da Administração Pública.

II – identificação das diferentes Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação que atendam aos
requisitos, considerando:

a) a disponibilidade de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação similar em outro órgão ou entidade
da Administração Pública;

b) as soluções existentes no Portal de Software Público Brasileiro (http://www.softwarepublico.gov.br);

c) a capacidade e as alternativas do mercado de TIC, inclusive a existência de software livre ou software público;

d) a observância às políticas, premissas e especificações técnicas definidas no Modelo Nacional de
Interoperabilidade (MNI) do Poder Judiciário;

e) a aderência às regulamentações da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), quando houver
necessidade de utilização de certificação digital, observada a legislação sobre o assunto;

f) a observância às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais definidas no Modelo de
Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e Documentos do Poder Judiciário (Moreq-Jus);

g) o orçamento estimado que expresse a composição de todos os custos unitários resultantes dos itens a serem
contratados, elaborado com base em pesquisa fundamentada de preços, como os praticados no mercado de Tecnologia da
Informação e Comunicação em contratações similares realizadas por órgãos ou entidades da Administração Pública, entre
outros pertinentes.

III – a análise e a comparação entre os custos totais das Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação
identificadas, levando-se em conta os valores de aquisição dos produtos, insumos, garantia e serviços complementares,
quando necessários à contratação;

IV – a escolha da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação e a justificativa da solução escolhida, que
contemple, no mínimo:

a) descrição sucinta, precisa, clara e suficiente da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação
escolhida, indicando os bens e/ou serviços que a compõem;

b) alinhamento em relação às necessidades de negócio e requisitos tecnológicos;

c) identificação dos benefícios a serem alcançados com a solução escolhida em termos de eficácia, eficiência,
economicidade e padronização;

d) relação entre a demanda prevista e a quantidade dos bens e/ou serviços a serem contratados.

V – a avaliação das necessidades de adequação do ambiente do órgão para viabilizar a execução contratual,
abrangendo, no mínimo:

a) infraestrutura tecnológica;

b) infraestrutura elétrica;

c) logística de implantação;

d) espaço físico;
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e) mobiliário;

f) impacto ambiental.

Parágrafo único. A Análise de Viabilidade da Contratação deverá ser realizada nas prorrogações contratuais,
ainda que, de contratos assinados anteriormente à publicação desta Resolução. Nesse caso, é obrigatória a observância do
inciso II, alíneas 'a', 'c', 'g', e inciso III do art.14.

Art. 15. O documento Sustentação do Contrato deverá conter, sempre que possível e necessário, os seguintes
elementos:

I – os recursos materiais e humanos necessários à continuidade do objeto contratado;

II – a continuidade do fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação em eventual
interrupção contratual;

III – as atividades de transição contratual e de encerramento do contrato, que incluem, no mínimo a:

a) entrega de versões finais dos produtos alvos da contratação;

b) transferência final de conhecimentos sobre a execução e a manutenção da Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação;

c) devolução de recursos materiais;

d) revogação de perfis de acesso;

e) eliminação de caixas postais.

IV – as regras para estratégia de independência do órgão com relação à empresa contratada, que contemplem,
no mínimo:

a) a forma de transferência de conhecimento tecnológico nos casos de contratação de desenvolvimento de
softwares sob encomenda no mercado de TIC;

b) os direitos de propriedade intelectual e autorais da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação,
inclusive sobre os diversos produtos gerados ao longo do contrato, tais como a documentação, os modelos de dados e as
bases de dados, justificando os casos em que tais direitos são exclusivos da empresa contratada.

Art. 16. O documento Estratégia para a Contratação deverá conter, sempre que possível e necessário, os
seguintes elementos:

I – a natureza do objeto com a indicação dos elementos necessários para caracterizar o bem e/ou serviço a ser
contratado;

II – o parcelamento do objeto com a demonstração da viabilidade ou não da divisão;

III – a adjudicação do objeto com a indicação e justificativa da forma escolhida, demonstrando se o objeto pode
ser adjudicado a uma ou a várias empresas, se por itens ou por grupo de itens;

IV – a modalidade e o tipo de licitação com a indicação e a justificativa para as escolhas;

V – a classificação orçamentária com a indicação da fonte de recurso do orçamento do órgão previsto para
atender a necessidade de contratação de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação demandada;

VI – a vigência com a indicação do prazo de garantia dos bens e/ou da prestação dos serviços contratados;

VII – a Equipe de Apoio à Contratação com a indicação de seus integrantes; e

VIII – a Equipe de Gestão da Contratação com a indicação de seus integrantes.

Art. 17. O documento Análise de Riscos deverá conter, sempre que possível e necessário, os seguintes
elementos:

I – a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que
emergirão caso a contratação não seja realizada;

II – a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco
identificado;

III – a definição das ações previstas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados
a cada risco;

IV – a definição das ações de contingência a serem tomadas caso os eventos correspondentes aos riscos se
concretizem; e

V – a definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

 

CAPÍTULO V

DA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO OU TERMO DE REFERÊNCIA
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Art. 18. As contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação deverão ser precedidas de
encaminhamento do Projeto Básico ou Termo de Referência, pela Área Demandante, em consonância com os Estudos
Preliminares da STIC elaborados pela Equipe de Planejamento da Contratação, conforme estabelecido no art. 12 desta
Resolução.

§ 1º O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter os elementos necessários, suficientes e com
detalhamento e precisão adequados para caracterizar o objeto, vedadas as especificações excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação.

§ 2º O Projeto Básico ou Termo de Referência, bem como os Estudos Preliminares da STIC, assinados pela
Equipe de Planejamento, deverão ser submetidos pela Área Demandante à Área Administrativa, que por sua vez os
encaminharão às demais áreas do órgão envolvidas no processo administrativo de contratação.

§ 3º O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter os seguintes elementos mínimos:

I – a definição do objeto com a descrição sucinta, precisa, clara e suficiente do que se pretende contratar;

II – a fundamentação da contratação dispondo, entre outros elementos pertinentes, sobre:

a) a motivação da contratação;

b) os objetivos a serem alcançados por meio da contratação;

c) os benefícios diretos e indiretos resultantes da contratação;

d) o alinhamento entre a contratação e o Planejamento Estratégico do órgão ou de Tecnologia da Informação e
Comunicação;

e) a referência aos Estudos Preliminares da STIC realizados, apontando para o documento ou processo
administrativo de contratação que contém os referidos estudos;

f) a relação entre a demanda prevista e a quantidade de bens e/ou serviços a serem contratados, acompanhada
dos critérios de medição utilizados, e de documentos e outros meios probatórios;

g) a análise de mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação com o levantamento das soluções
disponíveis e/ou contratadas por órgãos ou entidades da Administração Pública, seus respectivos valores, bem como a
definição e a justificativa da escolha da solução;

h) a natureza do objeto com a indicação dos elementos necessários para caracterizar o bem e/ou serviço a ser
contratado;

i) o parcelamento ou não dos itens que compõem a Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação, desde
que se mostre técnica e economicamente viável, com vistas a ampliar a competitividade sem perda de economia de escala,
bem como a forma de adjudicação da contratação;

j) a forma e o critério de seleção do fornecedor com a indicação da modalidade e o tipo de licitação escolhidos,
bem como os critérios de habilitação obrigatórios, os quais deverão ser estabelecidos, no mínimo, de acordo com os princípios
da legalidade, razoabilidade e competitividade;

k) as informações acerca do impacto ambiental decorrente da contratação;

l) a conformidade técnica e legal do objeto com a indicação das normas técnicas e legais, caso existam, as quais
a Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação deverá estar aderente;

m) as obrigações contratuais que o órgão e a empresa contratada deverão observar.

III – a especificação técnica detalhada do objeto necessária para gerar os resultados pretendidos com a
contratação, contendo os seguintes elementos mínimos:

a) o modelo de execução e de gestão do contrato, contendo a forma como será executado e gerido desde o início
até o seu encerramento, propondo a descrição:

1) dos papéis a serem desempenhados pelos principais atores do órgão e da empresa envolvidos na contratação;

2) da dinâmica de execução com a definição de etapas, logística de implantação, cronogramas, entre outros
pertinentes;

3) dos instrumentos formais de solicitação de fornecimento dos bens e/ou de prestação de serviços;

4) da forma de acompanhamento do atendimento aos prazos de garantia ou aos níveis mínimos de serviços
exigidos;

5) da forma de comunicação e acompanhamento da execução do contrato entre o órgão e a empresa contratada;

6) da forma de recebimento provisório e definitivo, bem como de avaliação da qualidade dos bens e/ou serviços
entregues;

7) da forma de pagamento dos bens e/ou serviços recebidos definitivamente;

8) da transferência de conhecimento de modo a minimizar a dependência técnica com a empresa contratada,
incluindo os casos de interrupção, transição e encerramento do contrato;
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9) dos direitos de propriedade intelectual e autorais dos produtos gerados por ocasião da execução do contrato,
quando aplicáveis;

10) da qualificação técnica ou formação dos profissionais envolvidos na execução do contrato; e

11) das situações que possam caracterizar descumprimento das obrigações contratuais estabelecidas, para fins
de definição dos percentuais das multas a serem aplicadas, observados os princípios da legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade.

IV – os requisitos técnicos específicos a serem atendidos pelos bens e/ou serviços a serem entregues; e

V – a proposta de modelos (templates) a serem utilizados na contratação.

 

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 19. As diretrizes estabelecidas nesta Resolução têm aplicabilidade em todas as contratações de Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação, sejam simples ou complexas.

Art. 20. O nível de detalhamento de informações necessárias para instruir cada fase da contratação da Solução
de Tecnologia da Informação e Comunicação poderá variar de acordo, principalmente, com a complexidade e o valor estimado
do objeto da contratação.

Art. 21. Outros instrumentos complementares a estas diretrizes poderão ser elaborados e formalizados em
normativos específicos do órgão, desde que não contrariem as disposições estabelecidas nesta Resolução.

Art. 22. Os órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ deverão:

I – prover os meios necessários para que estas diretrizes sejam divulgadas e seu uso promovido de modo a
serem alcançados os objetivos constantes nesta Resolução;

II – promover a normatização de processos de trabalho e de gestão das contratações em seu âmbito e na
medida de suas peculiaridades; e

III – capacitar, principalmente, os servidores da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, Jurídica,
Controle Interno e Administração no tema contido nesta Resolução.

Art. 23. Poderão ser utilizados como fontes de informações adicionais, inclusive de modelos (templates) de
documentos, outros instrumentos como o Guia de Boas Práticas de Contratação de Soluções de TI disponível no portal do
Conselho da Justiça Federal (CJF), Guia de Boas Práticas de Contratação de Soluções de TI disponível no portal do Tribunal de
Contas da União (TCU), Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de TI disponível no portal do Ministério do
Planejamento, Gestão e Orçamento (MPOG), entre outros pertinentes.

Art. 24. A implantação destas diretrizes ocorrerá de forma gradativa em um prazo de, no máximo, 12 (doze)
meses contados a partir da data da publicação desta Resolução, de acordo com planejamento a ser elaborado pelo órgão.

Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Ministro JOAQUIM BARBOSA

Arquivo: Download
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DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2018.
Direcionem-se os autos à Assessoria Jurídica desta

Direção-Geral, para análise e pronunciamento.
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PROCESSO : 0005890-83.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : TELEFONIA CELULAR E INTERNET MÓVEL.

 

Parecer nº 1064 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

Senhor Diretor-Geral,
 
Nesta AJ-DG os presentes autos eletrônicos, tendo

em vista a questão suscitada pelo Senhor Gestor do Contrato
nº 31/2013 (0406655), relacionada à prestação de serviços de
telefonia celular e internet móvel, sobre se esse tipo de
contratação, dada a natureza dos serviços, deve observar a
Resolução nº 182/2013 do CNJ (0406656), que dispõe sobre
diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao
controle administrativo e financeiro do CNJ.

Verificando o objeto do referido contrato
(0406655), tem-se que, preponderantemente, trata-se de
serviço de telefonia móvel, sendo o pacote de dados acessório
à contratação.

Assim, consultando o Plano Estratégico de
Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC), instituído
pela Resolução TRE-AL nº 15.809/2017, para o período
de 2017-2022, tem-se que, em suas considerações iniciais,
que "O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PETIC) para o período de 2017 a 2022 busca
assegurar que as ações promovidas pela Secretaria de
Tecnologia da Informação permaneçam consonantes com a
missão, os valores e os objetivos estratégicos fixados pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL). Este
documento, portanto, objetiva delinear o direcionamento que
deverá ser observado pela Secretaria de Tecnologia da
Informação, com a fixação de metas e indicadores de
desempenho, que permitam melhor planejar, gerenciar e
monitorar os serviços e projetos de tecnologia da informação
e comunicação de dados no âmbito da instituição."

Na mesma linha, tem-se que em sua abrangência,
o PETIC envolve diretrizes relacionadas à governança e à
gestão de iniciativas que tenham pertinência com as áreas de
informática e de comunicação de dados, vinculando a
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), assim como as
demais Unidades Administrativas do TRE-AL, cujas atuações
sejam necessárias para a efetivação deste plano estratégico.

O mesmo enfoque, relativo à comunicação de
dados, consta no plano Diretor de Tecnologia da Informação
e Comunicação (PDTIC), instituído pela Resolução TRE-AL nº
15.818/2017.

 E, na mesma linha de sistematização, tem-se o
Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação, no subitem comunicação de
dados, aprovado pela Portaria TRE-AL nº 316/2017, em que
constam os seguintes objetivos:

1. Contrato de serviços para
conectividade de dados entre o TRE/AL e
os Cartórios Eleitorais (backbone
secundário);  
2. Alterações no contrato de serviços para
conectividade de dados entre o TRE/AL e
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os Cartórios Eleitorais (backbone
secundário);  
3. Renovação do contrato de
conectividade à internet  para
manutençaoo do acesso as internet para o
TRE/AL e os Cartórios Eleitorais;
4. Redundância do contrato de
conectividade à internet;
5. Conexão de dados entre o TRE/AL e o
Fórum Eleitoral de Maceió.
 

Com essas informações e elementos, e respondendo
objetivamente ao questionamento apresentado, parece a esta
AJ-DG que o objeto do Contrato nº 31/2013 (0406655) não se
vincula às diretrizes da Resolução nº 182/2013 do CNJ.

 
À consideração superior.
 
  

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 16/07/2018, às 14:37, 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
0407622 e o código CRC 685F0CCA.
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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 julho de 2018.
De acordo com as ponderações constantes do

Parecer nº 1064 (0407622), da Assessoria Jurídica desta
Direção-Geral.

 
Ao Gestor do Contrato nº 31/2013, para ciência e

continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 17/07/2018, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0407766 e o código CRC 88ADF346.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de outubro de 2018.
À SAD.

 
Senhor Secretário,
 
Na condição de gestor da atual contratação de

serviços de telefonia e internet móveis e tendo em vista que o
contrato tem previsão para terminar em 10 de dezembro deste
ano, já no limite de prorrogação previsto pela legislação de
regência, apresento a V. Sa. o Termo de Referência juntado
no evento nº 0449489, que deverá balizar a nova contratação
para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e
internet móvel, para a comunicação de autoridades,
servidores e funcionários à disposição do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, em suas necessidades
cotidianas de comunicação no desempenho das atividades de
interesse deste órgão.

O serviço de telefonia móvel pessoal passou a ser
ultimamente muito importante no desenvolvimento das ações
da Administração, pois é a partir dessa tecnologia que a
transmissão das informações entre os gestores e demais
servidores do Tribunal ocorre de maneira mais eficaz. A
contratação do serviço é essencial também pela constante
necessidade de comunicação, com rápida resposta, nas
viagens a serviço, dentro ou fora do Estado, de maneira que o
tempo e o custo dispendidos nos processos de tomada de
decisão são reduzidos de forma significativa, ao passo em que
as situações urgentes ou emergenciais são solucionadas mais
prontamente, sendo que também por essas razões que se
propõe a contratação dos serviços de acesso a dados por meio
de tecnologia 4G e de chamadas de longa distância nacional.
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Esclareço que o Termo de Referência contempla,
em um único grupo, os diversos itens integrantes do Serviço
de Telefonia Móvel Pessoal, bem como o serviço de internet
móvel, tendo em vista questões técnicas, uma vez que não
podem ser separados e oferecidos por operadoras diferentes,
porque todos os itens do grupo guardam correlação entre si,
sendo a conjunção necessária para a implantação do almejado
serviço especificado neste termo de referência.

Informo ainda que as quantidades foram estimadas
com base na utilização do atual contrato, atualmente com 56
linhas em uso, as quais têm atendido às necessidades da
Instituição. No quadro anexado no evento nº 0449474, consta
um resumo do consumo observado nos últimos nove meses.

No tocante à programação orçamentária e à
previsão no planejamento de contratações, foram juntadas
nos eventos nº 0449623 e 0449624, cópia das propostas
orçamentárias de 2018 e 2019, nas quais constam o destaque
de recursos orçamentários para o custeio da contratação em
questão.

Por fim, esclareço que ficou prejudicada a
observância do prazo estabelecido no inciso XXVII do art. 20
da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, tendo em vista o
envolvimento deste gestor em outras atividades relacionadas
às contrações para as eleições deste ano, que exigiam
prioridade.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 15/10/2018, às 18:32, 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
0448264 e o código CRC 611384D7.
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QUADRO RESUMO DO CONSUMO DO CONTRATO ATUAL DE TELEFONIA MÓVEL DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/MÊS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL MÉDIA/MÊS PROJEÇÃO ANUAL
TARIFA ZERO (MINUTOS)

641:30 577:00 680:42 585:36 764:30 563:00 738:30 713:42 1467:36 6732:06 748:01 8976:08

780:18 479:12 832:36 819:24 930:42 910:54 1035:12 704:06 784:00 7276:24 808:29 9701:52
VC1 M-F (MINUTOS)

1072:42 761:54 729:06 724:54 622:12 526:30 784:00 787:12 660:30 6669:00 741:00 8892:00

2890:12 3172:00 2379:48 3179:36 3205:42 2447:48 2492:18 2590:48 2852:18 25210:30 2801:10 33614:00

56:06 38:00 78:24 32:12 132:42 141:00 23:12 24:24 59:00 585:00 65:00 780:00

128:36 111:00 398:06 147:36 179:36 328:36 141:54 131:06 317:00 1883:30 209:17 2511:20
SMS (UNIDADES)

66 66 86 51 107 77 85 72 110 720 80 960

VC1 M-M MESMA OPERADORA 
(MINUTOS)

VC1 M-M OUTRAS OPERADORAS 
(MINUTOS)
VC2 INTERURBANO REGIONAL 
(MINUTOS)
VC3 INTERURBANO NACIONAL 
(MINUTOS)
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

 1.1 Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa
Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com
o fornecimento de: a) 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo
II, com os respectivos chips SIM Card, de acordo com as especificações e condições constantes
deste instrumento e seus anexos.

 1.2 Todos os serviços dar-se-ão sob a modalidade corporativa, com o fornecimento dos
respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo com as especificações mínimas ou
superiores às descritas neste Termo de Referência, e respeitando as normas de regulamentação do
Serviço Móvel Pessoal (SMP) da ANATEL.

2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Esta contratação tem por finalidade o fornecimento de serviço de telefonia móvel
pessoal (SMP) para a comunicação de autoridades, servidores e funcionários à disposição do
Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  –  TRE/AL,  em  suas  necessidades  cotidianas  de
comunicação no desempenho das atividades de interesse do órgão.

2.2. O serviço móvel pessoal (SMP) compreende o serviço de telecomunicações móvel
terrestre de interesse coletivo que possibilita a comunicação entre Estações Móveis ou destas
para outras redes de telecomunicações de interesse coletivo, além de serviços de valor agregado
como envio de mensagens de texto,  caixa postal e acesso à Internet através dos dispositivos
contratados. 

2.3. O serviço de telefonia móvel pessoal, com fornecimento dos respectivos aparelhos na
forma  de  comodato,  passou  a  ser  muito  importante  no  desenvolvimento  das  ações  da
Administração,  pois  é  a  partir  dessa  tecnologia  que  a  transmissão  das  informações  entre  os
gestores e demais servidores do tribunal ocorre de maneira mais eficaz. A contratação do serviço
é  essencial  também  pela  constante  necessidade  de  comunicação,  com  rápida  resposta,  nas
viagens a serviço, dentro ou fora do Estado, de maneira que o tempo e o custo dispendidos nos
processos  de  tomada  de  decisão  são  reduzidos  de  forma  significativa,  ao  passo  em que  as
situações urgentes ou emergenciais são solucionadas mais prontamente.

2.4. É também por essas razões que se propõe a contratação dos serviços de acesso a
dados por meio de tecnologia 4G e de chamadas de longa distância nacional.

2.5. Pretende-se  ainda  garantir  a  continuidade  dos  serviços  de  comunicação de  voz  e
dados via rede móvel no TRE/AL, a fim de evitar transtornos pela falta desses serviços, tendo em
vista o encerramento da vigência do atual contrato em dezembro de 2018.

2.6. A concentração dos itens em grupo único levou em considerações questões técnicas,
uma vez que não podem ser separados e oferecidos por operadoras diferentes, porque todos os
itens do grupo, incluindo o serviço de internet  móvel,  guardam correlação entre  si,  sendo a
conjunção necessária para a implantação dos serviços especificados neste termo de referência.
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2.7. As quantidades foram estimadas com base na utilização do atual contrato o qual tem
atendido às necessidades da Instituição.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços especificados neste Termo de Referência enquadram-se na categoria de
bens e serviços comuns de que trata a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e
específicas usualmente encontradas no mercado.

3.2. Os  serviços  a  serem  contratados  possuem  natureza  contínua,  pois  pela  sua
essencialidade,  visam atender  à  necessidade  permanente  da  Administração,  por  mais  de  um
exercício  financeiro,  razão  pela  qual  poderão  ter  a  sua  duração  prorrogada  por  iguais  e
sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme inciso II, artigo 57, da Lei n°
8.666/93.

4. DEFINIÇÕES 

4.1. Para efeito deste termo de referência, bem ainda, em se tratando de telefonia móvel,
devem ser consideradas algumas definições importantes, tais quais: 

4.2. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES – É o conjunto de atividades que possibilita
a oferta de telecomunicações, por meio da transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à
comunicação entre pontos fixos determinados, situados em áreas locais distintas no território
nacional, dentro das regiões definidas no Plano Geral de Outorga. 

4.3. SERVIÇO  TELEFÔNICO  FIXO  COMUTADO  –  STFC:  é  o  serviço  de
telecomunicações destinado ao uso público em geral e prestado nos regimes público e privado,
nos termos dos arts. 18, inciso I, 64 e 65, inciso II, da Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, e conforme o
Plano Geral de Outorgas (PGO), aprovado pelo Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, por meio da
transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados,
utilizando processos de telefonia.

4.4. SERVIÇO  MÓVEL  PESSOAL  (SMP):  entende-se  como  sendo  o  serviço  de
telecomunicações  móvel  terrestre  de  interesse  coletivo  que  possibilita  a  comunicação  entre
Estações  Móveis e  de Estações  Móveis  para outras estações,  caracterizado por possibilitar  a
comunicação entre estações de uma mesma Área de Registro do SMP ou acesso a redes  de
telecomunicações de interesse coletivo. 

4.5. ACESSO, LINHA, TERMINAL: aparelho que possibilita acesso do usuário ao SMP.

4.6. ANATEL:  Agência  Nacional  de  Telecomunicações,  entidade  integrante  da
Administração Pública Federal Indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao
Ministério das Comunicações, com a função de órgão regulador das telecomunicações e sede no
Distrito Federal.

4.7. PLANO  DE  SERVIÇO:  documento  que  descreve  as  condições  de  prestação  do
serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização de serviços eventuais e
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suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços associados, seus valores e as regras e critérios
de aplicação.

4.8. PLANO  BÁSICO  DE SERVIÇOS:  plano  de  serviço  de  oferta  obrigatória  e  não
discriminatória a todos os usuários dos serviços de telefonia, registrado na ANATEL.

4.9. PLANO  ALTERNATIVO  DE  SERVIÇOS:  plano  opcional  ao  Plano  Básico  de
Serviço,  homologado  pela  ANATEL sendo  a  estrutura  de  preços  definida  pela  Prestadora,
visando a melhor adequação da prestação do serviço para o atendimento às necessidades do
mercado.

4.10. OPERADORA: empresa ou consórcio de empresas que prestam serviços de Telefonia
Móvel.

4.11. ÁREA DE REGISTRO – AR: área geográfica contínua, definida pela ANATEL, onde
é prestado o SMP, tendo o mesmo limite geográfico de uma Área de Tarifação, onde a Estação
Móvel do SMP é registrada.

4.12. ÁREA DE SERVIÇO DA PRESTADORA: conjunto de áreas de cobertura de uma
mesma prestadora de SMP.

4.13. CHAMADAS VC MÓVEL/MÓVEL INTRAGRUPO: chamadas efetuadas dentro de
cada grupo, da mesma operadora, do mesmo código de área.

4.14. ESTAÇÃO MÓVEL: estação de telecomunicações  do Serviço Móvel  Pessoal  que
pode operar quando em movimento ou estacionada em lugar não especificado.

4.15. LIGAÇÕES INTRAOPERADORA: São aquelas que são originadas e terminam na
mesma operadora. 

4.16. LIGAÇÕES  EXTRAOPERADORA:  São  aquelas  que  terminam  fora  da  rede  da
operadora contratada.

4.17. PERFIL  DE  TRÁFEGO:  quantitativo  médio  mensal  estimado,  em  minutos,  de
ligações  telefônicas  efetuadas,  em função do horário  e  das  localidades  de  destino  de  maior
ocorrência. 

4.18. PORTABILIDADE NUMÉRICA: facilidade que possibilita ao usuário de serviço de
telecomunicações manter o código de acesso a ele designado, independentemente de prestadora
de serviço de telecomunicações ou de área de prestação de serviço. 

4.19. ROAMING: facilidade que permite a uma Estação Móvel visitante acessar ou ser
acessada pelo Serviço de Telefonia Móvel, em um sistema visitado.

4.20. VALOR DE COMUNICAÇÃO (VC):  valor  devido pelo  Usuário,  por  unidade  de
tempo, pela realização de comunicação. 

4.21. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Mesma operadora: chamadas originadas
do acesso móvel contratado para outros acessos SMP dentro da mesma Área de Registro e dentro
da rede da operadora contratada. Unidade de medida: minuto.

4.22. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Outras operadoras: chamadas originadas
do acesso móvel contratado para outros acessos SMP dentro da mesma Área de Registro e dentro
da rede de outra operadora, distinta da operadora contratada. Unidade de medida: minuto.
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4.23. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1)  –  Acesso  Fixo:  chamadas  originadas  do
acesso móvel contratado para outros acessos STFC dentro da mesma Área de Registro. Unidade
de medida: minuto.

4.24. VALOR  DE  COMUNICAÇÃO  2  (VC2)  –  Móvel-Móvel–  Mesma  operadora:
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP dentro da mesma
Área  de  Tarifação  Primária  e  dentro  da  rede  da  operadora  contratada.  Unidade  de  medida:
minuto.

4.25. VALOR  DE  COMUNICAÇÃO  2  (VC2)  –  Móvel-Móvel  –  Outras  operadoras:
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP dentro da mesma
Área de Tarifação Primária  e pertencentes à  rede de outra operadora,  distinta da operadora
contratada. Unidade de medida: minuto.

4.26. VALOR  DE  COMUNICAÇÃO  2  (VC2)  –  Móvel-fixo:  chamadas  originadas  do
acesso móvel contratado para outros acessos STFC dentro da mesma Área de Tarifação Primária.
Unidade de medida: minuto.

4.27. VALOR  DE  COMUNICAÇÃO  3  (VC3)  –  Móvel-Móvel  –  Mesma  operadora:
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP em outra Área de
Tarifação Primária e dentro da rede da operadora contratada. Unidade de medida: minuto.

4.28. VALOR  DE  COMUNICAÇÃO  3  (VC3)  –  Móvel-Móvel  –  Outras  operadoras:
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP em outra Área de
Tarifação  Primária  e  dentro  da  rede  de  outra  operadora,  distinta  da  operadora  contratada.
Unidade de medida: minuto.

4.29. VALOR  DE  COMUNICAÇÃO  3  (VC3)  –  Móvel-fixo:  chamadas  originadas  do
acesso  móvel  contratado  para  outros  acessos  STFC  em  outra  Área  de  Tarifação  Primária.
Unidade de medida: minuto

4.30. ADICIONAL POR CHAMADA (AD):  valor  adicional  por  chamada,  recebida  ou
realizada, quando o acesso móvel estiver fora de sua Área de Mobilidade (visitante).Unidade de
medida: evento.

4.31. DESLOCAMENTO 1 (DSL1): Tarifa de redirecionamento de chamadas para acessos
móveis que recebem chamadas fora da área de mobilidade, mas dentro da área de numeração
primária. Unidade de medida: minuto.

4.32. DESLOCAMENTO 2 (DSL2): Tarifa de redirecionamento de chamadas para acessos
móveis que recebem chamadas fora da área de mobilidade e fora da área de numeração primária.
Unidade de medida: minuto.

4.33. MENSAGEM DE TEXTO (SMS):  mensagem enviada a outro acesso móvel  com
conteúdo de texto somente, normalmente identificada a cada 140 caracteres. Unidade de medida:
evento.

4.34. MENSAGEM MULTIMÍDIA (MMS): mensagem enviada a outro acesso móvel com
conteúdo de texto, imagem, áudio e vídeo. Unidade de medida: evento.

4.35. SERVIÇO  DE  DADOS:  pacote  de  serviço  de  dados  ilimitados,  com  conexão  à
internet banda larga 4G, ou tecnologia superior, associado ao acesso móvel, com franquia mensal
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mínima,  disponível  em todo território nacional,  incluídas  eventuais  taxas  de deslocamento e
adicionais. Unidade de medida: serviço.

4.36. SERVIÇO DE GESTÃO ON-LINE: serviço on-line via internet para gerenciamento
do uso e consumo das linhas de contratadas de Serviço Móvel Pessoal (SMP), com a definição
de regras de uso.

5. VIGÊNCIA

5.1. O  Contrato  terá  vigência  de  24  (vinte  e  quatro)  meses  a  contar  da  data  de  sua
assinatura,  prorrogado por  períodos  iguais  ou  inferiores  com vistas  à  obtenção  de  preços  e
condições  mais  vantajosas  para  a  administração,  limitado  a  60  (sessenta)  meses,  conforme
preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666 de 1993.

5.2. Esse prazo mínimo da contratação foi estipulado de modo a permitir às operadoras de
telefonia realizarem a amortização dos aparelhos fornecidos em comodato, sem que os preços
dos serviços sejam onerados além do necessário para a equalização dos investimentos efetuados. 

6. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

6.1. Os serviços de telecomunicações móvel pessoal e de internet móvel pessoal deverão
ser de característica pós-pago, tecnologia digital, sendo que os acessos habilitados com serviço
de dados, deverão ser com tecnologia que permita fazer e receber ligações, e, conexão à internet
tipo  4G  ou  superior,  onde  haja  disponibilidade,  sem a  necessidade  de  habilitação  de  outro
equipamento.

6.2. A CONTRATADA deve  seguir  todos  os  indicadores  de  qualidade  do  serviço  de
telefonia  móvel  (SMP)  presentes  no  Regulamento  de  Gestão  da  Qualidade  (RGQ-SMP)  da
Anatel – Resolução nº 575/2011 ou mais atual. 

6.3. A cobertura  local  externa  da  operadora  será  aquela  exigida  pela  ANATEL e  não
poderá  ser  exigido  a  cobertura  “indoor”  quando  esta  depender  de  investimentos  adicionais
(antenas internas) pela operadora. 

6.4. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a CONTRATADA deverá permitir
a habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os aparelhos, com chips SIM Cards com
destaques  para  mini-SIM  (2FF),  micro-SIM  (3FF)  e  nano-SIM  card  (4FF),  no  padrão
GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e compatíveis com sua rede de telefonia móvel, na
quantidade solicitada pelo CONTRATANTE. 

6.5. A fim de garantir a continuidade da prestação do serviço ao usuário final, em caso de
falhas/defeitos nos SIM Cards em uso, a CONTRATADA deverá fornecer 20 (vinte) chips SIM
Cards virgens extras.

6.6. Os  chips  fornecidos  inicialmente,  bem como eventuais  substituições  ao  longo  do
prazo contratual, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem custos adicionais ao
CONTRATANTE.

6.7. O CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de portabilidade
numérica,  devendo  esta  manter  os  números  utilizados  pelo  CONTRATANTE,  sem qualquer
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ônus,  e  independentemente  da  operadora  do  serviço  a  que  esteja  atualmente  vinculado.  A
CONTRATADA deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias úteis estabelecido pela ANATEL para a
realização deste serviço, após a liberação dos números pela operadora de origem. 

6.8. O  serviço  de  roaming  nacional  deverá  ocorrer  de  forma  automática,  sem  custo
adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel ou de qualquer outro equipamento,
em todo o território nacional. 

6.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar os serviços de chamada em espera, desvio de
chamada, consulta, conferência, identificação de chamada, correio de voz, SMS (Short Message
Service) bidirecional. 

6.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar a facilidade para que as ligações de longa
distância  sejam  realizadas  somente  por  meio  do  Código  de  Seleção  de  Prestadora  (CSP),
definido  pela  Administração,  podendo  ser  implementada  utilizando  recurso  da  rede  de
telecomunicações  do  dispositivo  associado  ao  serviço  ou  por  intermédio  de  facilidade  de
autogestão disponibilizada pela CONTRATADA.

6.11. As chamadas entre os acessos intragrupo deverão ter tarifa zero.

6.12. A CONTRATADA deverá providenciar a substituição a cada 24 meses de todos os
aparelhos  celulares  cedidos,  em regime de comodato,  a  CONTRATADA por modelos  novos
atualizados tecnologicamente,  sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, devendo a troca
ocorrer em até 30 (trinta) dias após a assinatura do termo aditivo de prorrogação do contrato. Nos
casos em que o prazo de renovação for igual ou superior a 12 meses e inferior a 24 meses, a
empresa terá obrigatoriedade de trocar somente 50% (quarenta por cento) de cada um dos tipos
dos  aparelhos  fornecidos.  No  caso  de  renovações  inferiores  a  12  meses  não  haverá  a
obrigatoriedade de troca dos aparelhos. 

6.13. A CONTRATADA deverá  substituir  qualquer  aparelho  que  apresentar  defeito  de
fabricação, após laudo técnico da rede autorizada, desde que não constatado uso indevido do
equipamento, de forma a não gerar interrupção do serviço. 

6.14. Os  serviços  relacionados  a  seguir  deverão  ser  prestados  sem  ônus  para  o
CONTRATANTE: 

a) Habilitação; 

b) Escolha ou troca de número; 

c) Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem da linha celular; 

d) Facilidades de identificador de chamadas, transferência temporária de chamada (siga-
me, neste caso não haverá gestão sobre as ligações nesse serviço), conferência, chamada
em espera, não perturbe e ocultação do número da linha no identificador de chamadas do
telefone de destino; 

e) Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha; 

f) Reativação de número de linha;

g) Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária eletrônica); 

h) Adicional de chamadas;
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i) Deslocamento;

j) Disponibilização de ferramenta on-line (conta on-line) para consulta ao detalhamento
das  faturas  e  dos  serviços  ainda  não  faturados,  com  acesso  aos  gestores  e/ou
administradores do contrato. 

6.15. Os  dispositivos  de  comunicação  de  dados  e  voz  deverão,  obrigatoriamente,  estar
habilitados e aptos para funcionamento em todo o território nacional.

6.16. A cobertura para o serviço de telefonia móvel pessoal – SMP deverá abranger os
principais  centros  urbanos,  especialmente  as  capitais,  com  roaming  automático  entre  as
localidades.

6.17. Para  o  serviço  de  dados  ilimitados,  os  dispositivos  de  comunicação  deverão  ser
habilitados  e  aptos  para  funcionamento  nos  principais  centros  urbanos,  especialmente  nas
capitais,  com as  franquias  mínimas  estabelecidas  nas  especificações  do  serviço,  incluindo  a
assinatura de provedor de acesso à Internet, com garantia de Taxa de Transmissão Instantânea
nominal mínima de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G, 4 Mbps para 4G
e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre obedecendo as normativas da
ANATEL. Após a ultrapassagem do limite da franquia, a redução da velocidade do acesso a
dados  não poderá  ser  inferior  a  128  Kbps,  e  não  deverá  gerar  custos  adicionais  por  dados
transferidos além da franquia.

6.18. Durante  a  vigência  do  contrato,  o  CONTRATANTE  poderá  solicitar,  mediante
aditamento  contratual,  a  habilitação  de  outros  serviços  que  sejam  implementados  pela
CONTRATADA em decorrência da evolução tecnológica. 

6.19. Por  padrão,  todo  e  qualquer  serviço  que  possa  gerar  custos  adicionais  para  o
CONTRATANTE deve ser bloqueado pela CONTRATADA sem que tal bloqueio gere qualquer
ônus. 

6.20. A CONTRATADA deverá disponibilizar Sistema de Gestão on-line com, pelo menos,
as seguintes características: 

a) Ter interface de gerenciamento web; 

b) Possibilitar  a  determinação  de  limites  mensais  de  gastos  para  cada  acesso,  por
minutos/unidades ou por valores (semelhante ao sistema pós-pago controlado); 

c) Possibilitar  o  bloqueio  de  ligações  de  forma que  alguns  acessos  só  possam efetuar
chamadas  intragrupo,  possibilitar  o  bloqueio  por  tipo  de  chamada  (longa  distância
nacional, longa distância internacional, fixo e móvel);

d) Definir o perfil de utilização de cada linha;

e) Agrupar as linhas em centros de custos e departamentos; 

f) Permitir o acesso ao sistema, mediante login com uso de senha pessoal, para garantir
que somente pessoas autorizadas tenham acesso às facilidades da ferramenta.

6.21. Por  padrão  e  sem qualquer  ônus  adicional  para  o  CONTRATANTE,  deverão  ser
bloqueados previamente pela CONTRATADA o uso dos serviços de dados em deslocamento
internacional,  chamadas para códigos de acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista
(102), Hora Certa (130) e similares, serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS), salas de jogos
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e de bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS, utilização avulsa de serviços de dados por
meio dos terminais que não tenham assinatura de dados contratada e quaisquer serviços tarifados
não cobertos pelo contrato. 

6.21.1. O  bloqueio  deverá  ser  executado  no  sistema  da  operadora  e  não  através  dos
aparelhos celulares.

6.22. A CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo, para todas as solicitações
efetuadas. 

6.23. A CONTRATADA deverá  manter  em  funcionamento  contínuo  todos  os  acessos
móveis pessoais, sendo que, na hipótese de ocorrência de interrupções, as falhas deverão ser
corrigidas e o serviço restabelecido em no máximo 24 (vinte e quatro) horas. O bloqueio dos
terminais, somente poderá ser executado por solicitação formal do CONTRATANTE. 

6.24. As chamadas deverão ser realizadas com boa qualidade de transmissão, em níveis
adequados, sem ruídos ou interferências e com baixa incidência de queda das ligações. 

6.25. A  CONTRATADA  deverá  dispor  de  sistemas  de  supervisão  para  atuar
preventivamente na detecção de defeitos. 

6.26. Caso a CONTRATADA venha a  disponibilizar  nova tecnologia de funcionamento
para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o CONTRATANTE poderá solicitar a migração, sem ônus,
para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos tenham suporte para a mesma, que não
ocorra desequilíbrio financeiro do contrato e que a tecnologia anterior seja descontinuada ou
ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto. Caso contrário, essa nova tecnologia
deverá ser fornecida para os incrementos de novos acessos e nas trocas de aparelhos previstas no
presente Termo de Referência.

6.27. Todos os acessos móveis contratados possuirão serviços individuais, de acordo com o
especificado no Anexo I.

7. DA SUSTENTABILIDADE 

7.1. A CONTRATADA,  como  prática  de  sustentabilidade  na  execução  dos  serviços,
deverá ficar  encarregada de promover  o descarte  adequado dos aparelhos,  baterias  e  demais
materiais  recolhidos,  seja  quando  da  substituição  por  outros,  ou  quando  forem  danificados
irreversivelmente, seguindo os preceitos da Lei nº 12.305/10, que trata da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS).

8. PERFIL DO TRÁFEGO

8.1. O perfil de tráfego das ligações telefônicas, especificado neste Termo de Referência,
para os tipos de chamadas do Anexo I, servirá tão somente de subsídio às empresas interessadas
na  formulação  das  propostas,  na  análise  e  aferição  da  proposta  mais  vantajosa  para  a
Administração. O perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso futuro.
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9. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

9.1. Os  serviços  e  bens  serão  recebidos  provisoriamente  pelo  gestor  do  contrato  no
momento da entrega dos terminais móveis e chips, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

9.2. Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as  especificações  constantes  neste  Termo de  Referência  e  na  proposta,  devendo  serem
corrigidos ou substituídos no prazo fixado pelo gestor do contrato, às custas da CONTRATADA,
sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

9.3. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e
materiais fornecidos, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

9.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
último dia do prazo assinalado no item anterior. 

9.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

10. PAGAMENTO 

10.1. O pagamento mensal dependerá da utilização dos serviços, podendo haver variação
entre  as  quantidades  efetivamente  utilizadas  e  as  quantidades  estimadas  neste  processo  de
contratação. 

10.2. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, em papel ou em arquivo
eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à data de seu vencimento,
para  que  o  Gestor  do  Contrato  possa  realizar  sua  verificação  e,  não  havendo  problemas,
promover as medidas necessárias ao pagamento, podendo ser realizado por meio do código de
barras contido na fatura ou por Ordem Bancária. 

10.3. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à CONTRATADA, e
a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação do documento
para  pagamento  devidamente  corrigido,  acompanhado  dos  detalhamentos  de  cada  número,
também devidamente corrigidos, admitindo-se que o documento corrigido possa ser um boleto
para pagamento, fazendo referência a Nota Fiscal contestada e dando quitação à mesma. 

10.4. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, os fatos serão
informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do valor correspondente no próximo
documento de cobrança. 

10.5. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito mediante ateste
das Notas Fiscais.

10.6. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes desta contratação
deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 (sessenta) e 90 (noventa), para as modalidades
local e longa distância nacional, respectivamente.
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10.7. No caso de eventual atraso nos pagamentos, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos
pelo CONTRATANTE serão de 6% a.a (seis por cento ao ano), pro rata die, apurados desde a
data  do  primeiro  dia  útil  de  atraso até  a  data  do efetivo  pagamento  da  parcela,  mediante  a
aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:

EM= Encargos moratórios.

I= Índice de atualização financeira = 0,0001644.

N= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP= Valor da parcela vencida.

11. REAJUSTE DE PREÇOS 

11.1. Os  preços  propostos  serão  reajustados  na  forma  e  data-base  estabelecidos  pela
ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de Telecomunicações) ou
outro índice que o substitua, observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre
as datas-bases dos reajustes concedidos.

11.2. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a determinar redução
de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, a partir da mesma data-base. 

11.3. O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um) ano, se assim vier
a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995.

11.4. Os reajustes devem ser solicitados previamente ao CONTRATANTE, por meio de
documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido todos os motivos de fato e de direito que
ensejaram o pedido, quando ocorridos após a data da apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contratados, que serão revisados mediante Termo aditivo.

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

12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

12.1. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato ou Edital.

12.2. Designar  formalmente  um  gestor  titular  e  um  substituto  para  acompanharem  e
fiscalizarem a execução deste contrato. Poderá ser designado um terceiro servidor, como fiscal
técnico, para acompanhar diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar interrupções e
demais falhas na execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor.

12.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

12.4. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA.
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12.5. Permitir  o  acesso dos  empregados  da CONTRATADA às  suas  dependências  para
execução de serviços referentes ao objeto, quando necessário.

12.6. Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelos
empregados da CONTRATADA.

12.7. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por intermédio do
Gestor  do  Contrato,  que  de  tudo dará  ciência  à  Administração,  conforme art.  67  da  Lei  nº
8.666/93.

12.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais
cabíveis.

12.9. Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos móveis, cujo motivo
ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O valor a ser ressarcido deverá ser igual ao
preço apresentado em nota fiscal/fatura quando da entrega do equipamento.

12.10. Promover,  ao  final  do  contrato,  no  prazo  de  até  30  dias,  a  devolução  à
CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em regime de comodato,
eximindo-se de qualquer indenização pelo uso e/ou desgaste natural dos equipamentos.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em especial no que se
refere à implantação, operação e níveis de serviço. 

13.2. Possuir  contrato(s)  de  concessão  ou  termo(s)  de  autorização  firmado(s)  com  a
ANATEL e  atender  às  demais  disposições  regulamentares  pertinentes  aos  serviços  a  serem
prestados.

13.3. Responder  pelo  cumprimento  dos  postulados  legais  vigentes  no  âmbito  federal,
estadual ou no Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas
as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL.

13.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE
ou  a  terceiros  em  razão  de  ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  sua  ou  de  prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

13.5. Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete)
dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados os casos de
interrupções programadas.

13.6. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação gratuito para
abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por telefone ou Internet, com funcionamento
24  (vinte  e  quatro)  horas  por  dia  e  7  (sete)  dias  por  semana,  disponibilizando  ao
CONTRATANTE,  e/ou  a  quem  esta  designar,  um  atendimento  diferenciado  por  meio  de
consultoria especializada, disponível em horário comercial, aceitando-se a disponibilização de
central de atendimento no estilo call center para atendimento específico ao Governo e grandes
clientes corporativos. 
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13.7. Credenciar por escrito, junto ao CONTRATANTE, um preposto idôneo com poderes
de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à eficiência e agilidade
da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

13.7.1. O preposto deverá ser credenciado no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a
assinatura do contrato. 

13.7.2. A  CONTRATADA  deverá,  no  momento  do  afastamento  do  preposto
definitivamente ou temporariamente, comunicar ao Gestor do Contrato por escrito o nome e a
forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil. 

13.8. Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo
CONTRATANTE por intermédio de consultor designado para acompanhamento do contrato no
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas corridas, a contar de sua solicitação. 

13.9. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter
uma operação correta e eficaz. 

13.10. Acatar  as  orientações  do  CONTRATANTE,  sujeitando-se  a  ampla  e  irrestrita
fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas. 

13.11. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e
prestar os esclarecimentos julgados necessários.

13.12. Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do CONTRATANTE, além da
Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico,
incluindo  detalhes  das  chamadas  (número  chamado  e  chamador,  duração,  data  e  hora  da
chamada, outros) e valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme
preços contratados no processo licitatório. 

13.13. Apresentar as faturas com o detalhamento das chamadas por ramal ou linha.

13.14. Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem indicados
pelo CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas aos contratos a serem firmados, tais
como manutenção, configuração, entre outras. 

13.15. Levar,  imediatamente,  ao  conhecimento  do  Gestor  do  Contrato,  qualquer  fato
extraordinário  ou  anormal  que  ocorrer  na  execução  do  objeto  contratado,  para  adoção  das
medidas cabíveis. 

13.16. Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,  previdenciárias,
tributárias  e  as  demais  previstas  na  legislação  específica,  cuja  inadimplência  não  transfere
responsabilidade ao CONTRATANTE.

13.17. Assumir  inteira  responsabilidade  técnica  e  operacional  do  objeto  contratado,  não
podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas
de funcionamento do serviço. 

13.18. Não fazer uso das informações  prestadas  pelo CONTRATANTE que não seja em
absoluto cumprimento do contrato. 

13.19. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por meio dos
serviços  contratados,  no  mínimo  dentro  de  sua  rede  de  telecomunicações,  respeitando  as
hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações. 
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13.19.1. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na prestação de
serviços  da  CONTRATADA ensejará  a  responsabilidade  criminal,  na  forma  da  lei,  sem
prejuízo de outras providências nas demais esferas. 

13.20. A  CONTRATADA  deverá  sujeitar-se  aos  acréscimos  e  supressões  contratuais
estabelecidos na forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais sejam, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do
contrato. 

13.21. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço,  bem
como zelar pela integridade da comunicação. 

13.22. Possibilitar  ao  CONTRATANTE,  na  condição  de  assinante  viajante,  receber  a
prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes de outras operadoras de
serviço sem custo adicional. 

13.23. Providenciar o serviço referente a bloqueio de linhas móveis quando solicitado pelo
CONTRATANTE. A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações e/ou serviços a partir da
referida solicitação de bloqueio. Tal cobrança apenas poderá ocorrer quando da solicitação de
desbloqueio pelo CONTRATANTE e o restabelecimento completo da prestação do serviço pela
CONTRATADA. Aplica-se neste  caso,  a  regulamentação da ANATEL referente  ao prazo de
suspensão dos serviços. 

13.24. O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser executado por solicitação de
representante credenciado do CONTRATANTE.

13.25. Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de número e/ou troca
de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE.

13.26. No caso  de  identificação  de  clonagem,  providenciar  em até  2  (dois)  dias  úteis  a
reparação,  de  forma  que  não  haja  interrupção  dos  serviços,  devendo  permanecer  o  mesmo
número do chip substituído.

13.27. Atender  as  solicitações  de  serviços  de  habilitação,  troca  de  número,  entrega  de
aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente solicitado, somente pelo gestor do
contrato.

13.28. Fornecer  smartphones,  em  regime  de  comodato,  para  utilização  dos  serviços
contratados, com atualização tecnológica compatível com os aparelhos comercializados na data
da licitação, obedecendo às especificações mínimas previstas neste Termo de Referência.

13.29. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos e serviços
conforme este Termo de Referência. 

13.30. Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito desde que não
constatado uso indevido do equipamento.

13.30.1. Em caso de defeito,  a CONTRATADA deverá realizar  a intermediação com a
assistência técnica do fabricante dos aparelhos, no intuito de dar celeridade ao processo de
troca ou conserto. 

13.30.2. No  caso  de  defeitos  de  fabricação,  conforme  laudo  emitido  pela  assistência
técnica autorizada,  a substituição do aparelho deverá ser feita em até  10 (dez) dias  úteis,
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contados a partir da notificação à CONTRATADA, e não pode representar nenhum ônus para
o CONTRATANTE.

13.30.3. Durante o período em que o aparelho originalmente fornecido estiver em reparo,
deverá ser fornecido outro aparelho com o mesmo número de acesso, de forma a não gerar
interrupção do serviço e sem que isso acarrete qualquer ônus extra para o CONTRATANTE.

13.31. Deverá a CONTRATADA, em caso de extravio de qualquer natureza, inclusive roubo
ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho, disponibilizar um novo aparelho com o mesmo
código  de  acesso,  observando  os  prazos  fixados  e  efetuar,  caso  queira,  a  cobrança  do
equipamento  extraviado  ou  danificado  ao  CONTRATANTE,  caso  o  detentor  opte  por  não
providenciar a substituição por um equipamento igual, similar ou superior às próprias expensas.

13.31.1. Havendo  cobrança,  o  valor  faturado  deverá  ser  igual  ou  inferior  ao  preço
constante  da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s)  equipamento(s)  extraviado(s) e/ou
danificado(s) ao CONTRATANTE.

13.32. A CONTRATADA deverá providenciar uma reserva técnica de 5% de cada um dos
modelos de aparelhos em uso no Contrato, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE,
que serão armazenados pela área responsável para agilizar substituições no caso de defeito ou
extravio de aparelho.

13.33. Os aparelhos móveis deverão ser entregues ao CONTRATANTE de acordo com os
prazos  de  habilitação  definidos  deste  Termo  de  Referência,  incluindo  todos  os  acessórios
necessários à plena utilização dos serviços contratados, tais como carregador de bateria, cabos de
dados, manual do usuário etc. 

13.33.1. Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou qualquer defeito
de operação, os respectivos aparelhos serão recusados, ficando a CONTRATADA obrigada a
apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a entrega dos aparelhos. 

13.34. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

13.35. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990),
ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

13.36. Evitar contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e
de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.

13.37. Manter,  durante a execução do contrato,  em compatibilidade com as obrigações a
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14. NÍVEIS DE SERVIÇO 

14.1. Para  o  Serviço  Móvel  Pessoal,  os  parâmetros  para  a  medição  da  qualidade  são
aqueles definidos na regulamentação expedida pela ANATEL, em especial o Regulamento de
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Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQSMP (Anexo I à Resolução
nº 575, de 28 de outubro de 2011). 

14.2. Para  assegurar  a  disponibilidade  do  serviço,  a  CONTRATADA  poderá  efetuar
periodicamente,  a  pedido  e  sob  a  supervisão  do  CONTRATANTE,  testes  de  verificação  da
qualidade  de transmissão,  de  forma a  identificar  eventuais  falhas  de  sincronismo,  perdas  de
ligações, perda anormal de sinal, travamentos ou outras situações que possam influenciar nos
níveis de qualidade do serviço. 

14.3. Caso julgue necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar Relatórios de qualidade
de Serviço, que deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, no formato sintético ou
analítico, com o objetivo de comprovar a qualidade do serviço prestado. 

14.4. A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item anterior está descrito na
Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro de 2011, que aprovou o Regulamento de Gestão da
Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQSMP. 

14.5. As  interrupções  programadas  dos  serviços  deverão  ser  comunicadas  ao
CONTRATANTE com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

 

15. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

15.1. Os  serviços  descritos  neste  Termo  de  Referência  serão  contratados  com  o
fornecimento pela  CONTRATADA, na modalidade  de comodato,  de SIM Cards  e  aparelhos
Smartphones 4G, aptos para uso e respeitando as especificações mínimas definidas neste Termo
de Referência.

15.2. Os quantitativos de equipamentos a serem fornecidos e as especificações mínimas
constam da tabela do Anexo II deste Termo de referência.

15.3. Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso,
não  se  admitindo  peças  já  usadas,  reparadas  e/ou  recondicionadas  de  fábrica,  e  ainda,
disponibilizados  com  a  respectiva  linha,  em  embalagem  contendo  todos  os  acessórios
disponibilizados pelo fabricante, com garantia mínima de 01 (um) ano do próprio fabricante e
apresentados ao Gestor do Contrato para aprovação prévia, antes da entrega definitiva ao usuário
final.

15.4. Os dispositivos  fornecidos  continuarão  sendo de  propriedade da CONTRATADA,
devendo ser recolhidos por ele após o encerramento do contrato.

15.5. Os sistemas operacionais e os softwares embarcados nos dispositivos/equipamentos
que forem fornecidos devem estar atualizados e licenciados para as funcionalidades contratadas,
se proprietárias.

15.6. O prazo de entrega, deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, no caso dos SIM Cards,
já devidamente preparados para ativação do serviço, e de até 30 (trinta) dias corridos para os
aparelhos smartphones, contados a partir da data de assinatura do contrato. 

15.7. Em caso de roubo ou furto o CONTRATANTE efetuará imediatamente,  a  devida
comunicação à CONTRATADA para bloqueio da linha.
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15.8. O local de entrega será na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na Avenida
Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió – Alagoas, CEP 57051-090, no horário das 13h às 19h,
de segunda a quinta-feira e das 7h30mim às 13h30mim. 

16. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

16.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos
na  licitação original,  sejam mantidas  as  demais  cláusulas  e  condições  do contrato,  não haja
prejuízo  à  execução  do  objeto  pactuado  e  haja  a  anuência  expressa  da  Administração  à
continuidade do contrato. 

17. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

17.1. A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados
da assinatura do Contrato, a apresentar garantia em favor do CONTRATANTE, correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da
CONTRATADA:

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado  pelo  Banco  Central  do  Brasil  e  avaliados  pelos  seus  valores  econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia; ou

c) fiança bancária.

17.2. A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) meses após o término da vigência
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação. 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada do SICAF, ou dos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que:

a) não  celebrar  o  Contrato,  quando  convocada  dentro  do  prazo  de  validade  de  sua
proposta;

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

d) não mantiver a proposta;

e) falhar ou fraudar a execução do Contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
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18.2. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial  do  Contrato  a  Administração  poderá,  garantida  a  prévia  defesa  e  resguardados  os
procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa  compensatória  de  até  10% (dez  por  cento),  calculada  sobre  o  valor  total  do
Contrato,  devidamente  atualizado,  na  hipótese  de  recusa  injustificada  da  licitante
vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o instrumento contratual, no prazo
de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada;

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), calculada sobre o
valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado a 15 (quinze) dias corridos,
caracterizando inexecução parcial do Contrato;

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento), calculada sobre o
valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir do 16º (décimo sexto) dia até o
limite de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato;

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor
total  do  Contrato,  pela  inadimplência  além  do  prazo  de  30  (trinta)  dias  corridos,
caracterizando inexecução total do Contrato;

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a dois anos; 

g) declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a  própria  autoridade que aplicou a penalidade,  que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

18.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do item 18.2 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.

18.4. Também ficam sujeitas  às penalidades  do art.  87,  III  e IV,  da Lei  nº  8.666/93,  a
licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação; ou demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados. 

18.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA,
sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes
à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na aplicação de outras sanções, em conformidade com as
ocorrências registradas e a pontuação a seguir: 

Ocorrências Pontos 
Cobrança por serviços não prestados. 0,3 
Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3 
Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3 
Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características técnicas ou nas
alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos de atraso. 

0,3 
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Atraso  na  prestação  de  informações  e  esclarecimentos  solicitados  pelo
CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso. 

0,3 

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao CONTRATANTE em
caráter definitivo ou temporário. 

 
0,3 

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou fração). 0,5 

Não  atendimento  a  qualquer  outra  obrigação  expressa  neste  documento  não
especificada nesta tabela. 

0,5 

Não  funcionamento  do  sistema  de  gerenciamento  dos  acessos  por  dia  de
indisponibilidade.

0,5 

Interrupção  da  prestação  dos  serviços  (para  cada  hora  totalizada  pela  soma  de
interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o CONTRATANTE, salvo
por motivo de força maior ou caso fortuito. 

1,0 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 (dez) dias
úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da fatura, para entrega da Nota
Fiscal  dos  serviços  prestados,  em  papel  ou  em  arquivo  eletrônico,  incluindo
detalhamento das chamadas e valor do serviço, com todos os tributos e encargos. 

1,0 
 

18.6. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação das ocorrências
acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato gerador. Esta pontuação servirá
como base para que o CONTRATANTE aplique as seguintes sanções administrativas, de modo
que, atingindo o quantum necessário à configuração de uma sanção, esta será imediatamente
aplicada, observado o processo administrativo:

 
Pontuação acumulada Sanção 
1 (um) ponto Advertência. 
2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor faturado do 

mês de aplicação dessa sanção.  
3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do valor faturado do 

mês de aplicação dessa sanção. 
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do valor faturado do 

mês de aplicação dessa sanção. 
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor faturado do mês

de aplicação dessa sanção. 
6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor faturado do mês

de aplicação dessa sanção. 
7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do valor faturado do 

mês de aplicação dessa sanção. 
8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato. 

 
18.7. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zerados, de forma a
não haver duplicidade na aplicação da sanção.
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18.8. No  caso  de  a  CONTRATADA  somar  8  (oito)  pontos,  fica  facultada  ao
CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral do contrato.

18.9. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer momento, ensejará a
rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, salvo por ordem judicial,
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal. 

18.10. Para  evitar  descontinuidade  dos  serviços,  a  rescisão  unilateral  do  contrato  será
realizada  concomitantemente  com  a  efetivação  de  uma  nova  contratação  feita  pelo
CONTRATANTE com terceiros. 

18.11. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

 
19. INFORMAÇÕES  RELEVANTES  PARA  O  DIMENSIONAMENTO  DA
PROPOSTA E DO CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

19.1. A quantidade estimada na planilha do Anexo I servirá tão somente de subsídio para a
formulação da proposta de preços.

19.2. Para fins de julgamento das propostas de preços, será levado em conta o critério de
menor preço, sendo vencedora a que apresentar o menor valor global para 24 meses.

19.3. Os  preços  deverão  ser  expressos  em reais  e  conter  todos  os  tributos  e  encargos
decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta contratação. 

19.4. O  Anexo  I  demonstra  uma  estimativa  de  consumo  para  56  (cinquenta  e  seis)
acessos/linhas, dos quais 26 (vinte e seis) contém serviço de dados para acesso à Internet. 

19.5. A estimativa de tráfego não se constitui em qualquer compromisso de consumo para o
CONTRATANTE.

19.6. Todos os itens se referem à prestação de serviços no plano pós-pago.

19.7. De forma a garantir a isonomia na disputa entre as operadoras, deve ser adotada como
critério de tarifação a metodologia dada pelo Art. 12 do Anexo à Resolução nº 424 da ANATEL,
transcrito a seguir: 

a) unidade de tempo de tarifação: 6 (seis) segundos; 

b) tempo de tarifação mínima: 30 (trinta) segundos; 

c) chamadas faturáveis: somente são faturáveis chamadas com duração superior a 3 (três)
segundos, observado o disposto no inciso VI; 

d) no caso de chamadas a cobrar, exceto as chamadas destinadas ao código 0800, somente
são faturadas as chamadas com duração superior a 6 (seis) segundos, contada a partir do
término da mensagem informativa; 

e) no  caso  de  chamadas  encaminhadas  ao  correio  de  voz  somente  são  faturadas  as
chamadas com duração superior a 3 (três) segundos, contada a partir do sinal audível que
acompanha a mensagem característica do correio de voz; e 
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f) chamadas sucessivas com duração inferior a 30 (trinta) segundos, efetuadas entre os
mesmos acessos de origem e de destino, e quando o intervalo entre o final de uma ligação e
o início da seguinte for inferior a 120 (cento e vinte) segundos são tarifadas como uma
única ligação, cuja duração é igual ao somatório das durações das chamadas sucessivas ou
igual ao tempo de tarifação mínima. 

 
Maceió, 10 de outubro de 2018.

Rodrigo Ferreira Moura
Técnico Judiciário - Responsável pela elaboração do Termo de Referência.
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ANEXO I

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

GRUPO ÚNICO

SERVIÇO QUANTIDADE
(ESTIMATIVA

MENSAL)

UNIDADE PREÇO
UNITÁRIO

(R$)

VALOR TOTAL
MENSAL 

(R$)

VALOR TOTAL
PARA 24 MESES

(R$)

ASSINATURA PLANO BÁSICO DE 
SERVIÇOS

56 UNIDADE

ASSINATURA PARA LIGAÇÕES 
INTRAGRUPO NACIONAL

56 UNIDADE

ASSINATURA PARA SERVIÇO DE 
GESTÃO ON-LINE

56 UNIDADE

VC-1 MÓVEL X MÓVEL – MESMA 
OPERADORA

1008 MINUTOS

VC-1 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA

3584 MINUTOS

VC-1 MÓVEL X FIXO 1008 MINUTOS

VC-1 MÓVEL X MÓVEL – EM 
ROAMING

504 MINUTOS

VC-1 MÓVEL X FIXO - EM ROAMING 392 MINUTOS

LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL – MESMA
OPERADORA

168 MINUTOS

LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA

168 MINUTOS

LDN VC-2 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS

LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL – MESMA
OPERADORA

168 MINUTOS

LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA

168 MINUTOS

LDN VC-3 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS

ASSINATURA DE SERVIÇO DE DADOS
ILIMITADO PARA SMARTPHONE, 
ALTA VELOCIDADE, 4G, NACIONAL, 
COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5GB

26 UNIDADE

SMS 168 UNIDADE

MMS 56 UNIDADE

VALOR TOTAL ESTIMADO
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ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Quantidade Descrição Especificações mínimas exigidas

26 Smartphone
tipo I

1. Aparelho Smartphone homologado pela ANATEL;
2. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz);
3. Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL;
4. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de 2,0
GHz ou processador com mais de 4 núcleos com velocidade de
1,6 GHz;
5. Memória interna de 32GB;
6. Memória RAM de 2GB;
7. Tamanho de tela de 4,5 polegadas na diagonal;
8. Tela com touchscreen capacitivo e multitouch;
9. Resolução Full HD ou Retina;
10. Câmera traseira com 12 Mp e câmera frontal de 5 Mp;
11.  Conectividade:  Wi-Fi  (802.11  b/g/n),  roteador  Wi-Fi,
Bluetooth, conexão com PC via USB;
12. Sensor de GPS e de autorrotação de tela;
13. Leitor de impressões digitais;
14. Peso Máximo de 220 gramas;
15. Acessórios:  fone de ouvido, carregador bivolt,  manual de
instruções  de  uso  do  aparelho  em português  (imprimido  em
papel ou online);
15. Bateria com capacidade de 1800 mAh;
16. Funcionalidades: sistema operacional Android 7 ou IOS 10,
vibração,  viva  voz,  conferência,  registro  de  chamadas
discadas/recebidas/não  atendidas,  bloqueio  do  uso  de  dados,
modo  avião,  chamada  em espera,  player  de  música  e  vídeo,
browser  com  suporte  a  html/html5,  envio  de  SMS  e  MMS,
predição  de  texto,  calculadora,  agenda  de  compromissos,
calendário,  alarme/despertador,  proteção  de  tela  e  acesso  ao
celular por senha ou por impressão digital, suporte a conta de e-
mail, permitir a visualização de documentos (tipo doc, xls, pdf),
permitir a localização do celular para o caso de perda ou roubo,
quando disponível pelo sistema operacional.

30 Smartphone
tipo II

1. Aparelho Smartphone homologado pela ANATEL;
2. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz);
3. Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL;
4.  Processador  de  4  núcleos  (Quad-Core)  ou  mais,  com
velocidade de 1,2 GHz;
5. Memória interna de 16GB;
6. Memória RAM de 1GB;
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7. Tamanho de tela de 4 polegadas na diagonal;
8. Tela com touchscreen capacitivo e multitouch;
9. Resolução HD;
10. Câmera traseira com 8 Mp e câmera frontal de 2 Mp;
11.  Conectividade:  Wi-Fi  (802.11b/g/n),  roteador  Wi-Fi,
Bluetooth, conexão com PC via USB;
12. Sensor de GPS e de autorrotação de tela;
13. Peso Máximo de 220 gramas;
14. Acessórios:  fone de ouvido, carregador bivolt,  manual de
instruções  de  uso  do  aparelho  em português  (imprimido  em
papel ou online);
15. Bateria com capacidade de 1500 mAh;
16. Funcionalidades: sistema operacional Android 6, vibração,
viva voz,  discagem rápida,  conferência,  registro de chamadas
discadas/recebidas/não  atendidas,  bloqueio  do  uso  de  dados,
modo  avião,  chamada  em espera,  player  de  música  e  vídeo,
browser  com  suporte  a  html/html5,  envio  de  SMS  e  MMS,
predição  de  texto,  calculadora,  agenda  de  compromissos,
calendário,  alarme/despertador,  proteção  de  tela  e  acesso  ao
celular  por  senha,  suporte  a  conta  de  e-mail,  permitir  a
visualização  de  documentos  (tipo  doc,  xls,  pdf),  permitir  a
localização do celular para o caso de perda ou roubo, quando
disponível pelo sistema operacional.

56 SIM Card  com
linha habilitada

SIM  Card  com  destaques  para  mini-SIM  (2FF),  micro-SIM
(3FF) e nano-SIM card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE
ou  superior,  habilitado  e  compatível  com  os  smartphones
fornecidos.

20 SIM  Card  de
reserva

SIM  Card  com  destaques  para  mini-SIM  (2FF),  micro-SIM
(3FF) e nano-SIM card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE
ou superior, compatível com os smartphones fornecidos.
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SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

04/07/2017

13:30:56

1

Data:

Hora:

Página:

Proposta Orçamentária: 2018

Quantitativa UA

UA: SEÇÃO DE PROTOCOLO, ARQUIVO E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS

02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO 
ESTADO DE ALAGOAS

MANUTENÇÃO GERAL

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS

3390.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS 1UNIDADE 85.000,00 85.000,00

TOTAL 3390.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 85.000,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
JUSTIFICATIVA UA-1 (7%) - Total previsto para o ano de 2018 com serviço de reprografia, sendo dois profissionais e três 
Justificativa UA-1
JUSTIFICATIVA UA-1 (7%) - Total previsto para o ano de 2018 com serviço de reprografia, sendo dois profissionais e três 
máquinas reprográficas, já com a atualização monetária de 7%, serviços que utilizam mão de obra com variação do salário mínimo. O 
valor será renovado a partir de março de 2017, através do processo SEI! 0007207-87.2016.6.02.8000.

Justificativa UA-1
JUSTIFICATIVA UA-1 (7%) - Total previsto para o ano de 2018 com serviço de reprografia, sendo dois profissionais e três 
máquinas reprográficas, já com a atualização monetária de 7%, serviços que utilizam mão de obra com variação do salário mínimo. O 
valor será renovado a partir de março de 2017, através do processo SEI! 0007207-87.2016.6.02.8000.

Justificativa UA-1
JUSTIFICATIVA UA-1 (7%) - Total previsto para o ano de 2018 com serviço de reprografia, sendo dois profissionais e três 
máquinas reprográficas, já com a atualização monetária de 7%, serviços que utilizam mão de obra com variação do salário mínimo. O 
valor será renovado a partir de março de 2017, através do processo SEI! 0007207-87.2016.6.02.8000.

Justificativa UA-2

Justificativa UA-1
JUSTIFICATIVA UA-1 (7%) - Total previsto para o ano de 2018 com serviço de reprografia, sendo dois profissionais e três 
máquinas reprográficas, já com a atualização monetária de 7%, serviços que utilizam mão de obra com variação do salário mínimo. O 
valor será renovado a partir de março de 2017, através do processo SEI! 0007207-87.2016.6.02.8000.

Justificativa UA-2
JUSTIFICATIVA UA-1 (7%) - Total previsto para o ano de 2018 com serviço de reprografia, sendo dois profissionais e três 
máquinas reprográficas, já com a atualização monetária de 7%, serviços que utilizam mão de obra com variação do salário mínimo. O 

Justificativa UA-1
JUSTIFICATIVA UA-1 (7%) - Total previsto para o ano de 2018 com serviço de reprografia, sendo dois profissionais e três 
máquinas reprográficas, já com a atualização monetária de 7%, serviços que utilizam mão de obra com variação do salário mínimo. O 
valor será renovado a partir de março de 2017, através do processo SEI! 0007207-87.2016.6.02.8000.

Justificativa UA-2
JUSTIFICATIVA UA-1 (7%) - Total previsto para o ano de 2018 com serviço de reprografia, sendo dois profissionais e três 
máquinas reprográficas, já com a atualização monetária de 7%, serviços que utilizam mão de obra com variação do salário mínimo. O 
valor será renovado a partir de março de 2017, através do processo SEI! 0007207-87.2016.6.02.8000.

85.000,00LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEISTOTAL

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3390.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1UNIDADE 75.164,00 75.164,00

TOTAL 3390.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 75.164,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
JUSTIFICATIVA UA-1 (5%) - Total previsto para o ano de 2018 com serviços de entrega e transporte de correspondência e 
Justificativa UA-1
JUSTIFICATIVA UA-1 (5%) - Total previsto para o ano de 2018 com serviços de entrega e transporte de correspondência e 
encomendas, bem como com a aquisição de materias de embalagem, como caixas e envelopes (SEDEX)- Contrato TRE/AL nº 
17/2015 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT, já com a atualização monetária de 5%.Uma média de R$6.000,00 

Justificativa UA-1
JUSTIFICATIVA UA-1 (5%) - Total previsto para o ano de 2018 com serviços de entrega e transporte de correspondência e 
encomendas, bem como com a aquisição de materias de embalagem, como caixas e envelopes (SEDEX)- Contrato TRE/AL nº 
17/2015 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT, já com a atualização monetária de 5%.Uma média de R$6.000,00 
pelo histórico da sede ( 11 meses e meio).

Justificativa UA-1
JUSTIFICATIVA UA-1 (5%) - Total previsto para o ano de 2018 com serviços de entrega e transporte de correspondência e 
encomendas, bem como com a aquisição de materias de embalagem, como caixas e envelopes (SEDEX)- Contrato TRE/AL nº 
17/2015 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT, já com a atualização monetária de 5%.Uma média de R$6.000,00 
pelo histórico da sede ( 11 meses e meio).

Justificativa UA-2

Justificativa UA-1
JUSTIFICATIVA UA-1 (5%) - Total previsto para o ano de 2018 com serviços de entrega e transporte de correspondência e 
encomendas, bem como com a aquisição de materias de embalagem, como caixas e envelopes (SEDEX)- Contrato TRE/AL nº 
17/2015 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT, já com a atualização monetária de 5%.Uma média de R$6.000,00 
pelo histórico da sede ( 11 meses e meio).

Justificativa UA-2
JUSTIFICATIVA UA-1 (5%) - Total previsto para o ano de 2018 com serviços de entrega e transporte de correspondência e 

Justificativa UA-1
JUSTIFICATIVA UA-1 (5%) - Total previsto para o ano de 2018 com serviços de entrega e transporte de correspondência e 
encomendas, bem como com a aquisição de materias de embalagem, como caixas e envelopes (SEDEX)- Contrato TRE/AL nº 
17/2015 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT, já com a atualização monetária de 5%.Uma média de R$6.000,00 
pelo histórico da sede ( 11 meses e meio).

Justificativa UA-2
JUSTIFICATIVA UA-1 (5%) - Total previsto para o ano de 2018 com serviços de entrega e transporte de correspondência e 
encomendas, bem como com a aquisição de materias de embalagem, como caixas e envelopes (SEDEX)- Contrato TRE/AL nº 
17/2015 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT, já com a atualização monetária de 5%.Uma média de R$6.000,00 

Justificativa UA-1
JUSTIFICATIVA UA-1 (5%) - Total previsto para o ano de 2018 com serviços de entrega e transporte de correspondência e 
encomendas, bem como com a aquisição de materias de embalagem, como caixas e envelopes (SEDEX)- Contrato TRE/AL nº 
17/2015 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT, já com a atualização monetária de 5%.Uma média de R$6.000,00 
pelo histórico da sede ( 11 meses e meio).

Justificativa UA-2
JUSTIFICATIVA UA-1 (5%) - Total previsto para o ano de 2018 com serviços de entrega e transporte de correspondência e 
encomendas, bem como com a aquisição de materias de embalagem, como caixas e envelopes (SEDEX)- Contrato TRE/AL nº 
17/2015 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT, já com a atualização monetária de 5%.Uma média de R$6.000,00 
pelo histórico da sede ( 11 meses e meio).

Justificativa UA-1
JUSTIFICATIVA UA-1 (5%) - Total previsto para o ano de 2018 com serviços de entrega e transporte de correspondência e 
encomendas, bem como com a aquisição de materias de embalagem, como caixas e envelopes (SEDEX)- Contrato TRE/AL nº 
17/2015 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT, já com a atualização monetária de 5%.Uma média de R$6.000,00 
pelo histórico da sede ( 11 meses e meio).

Justificativa UA-2
JUSTIFICATIVA UA-1 (5%) - Total previsto para o ano de 2018 com serviços de entrega e transporte de correspondência e 
encomendas, bem como com a aquisição de materias de embalagem, como caixas e envelopes (SEDEX)- Contrato TRE/AL nº 
17/2015 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT, já com a atualização monetária de 5%.Uma média de R$6.000,00 
pelo histórico da sede ( 11 meses e meio).

75.164,00SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALTOTAL

TELEFONIA

3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
HABILITAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS 1UNIDADE 75.600,00 75.600,00

SERVIÇO DE TELEFONIA DDD 1UNIDADE 18.900,00 18.900,00

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 1UNIDADE 35.280,00 35.280,00

SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CELULAR 1UNIDADE 93.259,31 93.259,31

TOTAL 3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 223.039,31

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
1- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de habilitação de linhas telefônicas analógicas- Contrato TRE/AL Nº 02/2016 com a 
Empresa Telemar Norte Leste S.A. já com a atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma 

Justificativa UA-1
1- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de habilitação de linhas telefônicas analógicas- Contrato TRE/AL Nº 02/2016 com a 
Empresa Telemar Norte Leste S.A. já com a atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma 
média em 2016 de R$6.000,00 + 5%.
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SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
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13:30:58

2

Data:

Hora:

Página:

Proposta Orçamentária: 2018

Quantitativa UA

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

3- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte 

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

3- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média de R$1.500,00 + 5%.

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

3- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média de R$1.500,00 + 5%.

4- Tal previsto com base no Memorando nº 90/2015 COFIN ( reajuste de 7% utilizado em 2015)   onde em 2017 com estes serviços 

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

3- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média de R$1.500,00 + 5%.

4- Tal previsto com base no Memorando nº 90/2015 COFIN ( reajuste de 7% utilizado em 2015)   onde em 2017 com estes serviços 
de telefonia móvel realizados com a empresa CLARO S.A. utilizamos a atualização monetária de 5%, com base no reajuste /variação 
IST.Reajustamos conforme email do Gestor Rodrigo Ferreira Moura, que ratifica o lançamento indicado pelo chefe da SPOF.

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

3- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média de R$1.500,00 + 5%.

4- Tal previsto com base no Memorando nº 90/2015 COFIN ( reajuste de 7% utilizado em 2015)   onde em 2017 com estes serviços 
de telefonia móvel realizados com a empresa CLARO S.A. utilizamos a atualização monetária de 5%, com base no reajuste /variação 
IST.Reajustamos conforme email do Gestor Rodrigo Ferreira Moura, que ratifica o lançamento indicado pelo chefe da SPOF.

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

3- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média de R$1.500,00 + 5%.

4- Tal previsto com base no Memorando nº 90/2015 COFIN ( reajuste de 7% utilizado em 2015)   onde em 2017 com estes serviços 
de telefonia móvel realizados com a empresa CLARO S.A. utilizamos a atualização monetária de 5%, com base no reajuste /variação 
IST.Reajustamos conforme email do Gestor Rodrigo Ferreira Moura, que ratifica o lançamento indicado pelo chefe da SPOF.

Justificativa UA-2
1- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de habilitação de linhas telefônicas analógicas- Contrato TRE/AL Nº 02/2016 com a 

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

3- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média de R$1.500,00 + 5%.

4- Tal previsto com base no Memorando nº 90/2015 COFIN ( reajuste de 7% utilizado em 2015)   onde em 2017 com estes serviços 
de telefonia móvel realizados com a empresa CLARO S.A. utilizamos a atualização monetária de 5%, com base no reajuste /variação 
IST.Reajustamos conforme email do Gestor Rodrigo Ferreira Moura, que ratifica o lançamento indicado pelo chefe da SPOF.

Justificativa UA-2
1- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de habilitação de linhas telefônicas analógicas- Contrato TRE/AL Nº 02/2016 com a 
Empresa Telemar Norte Leste S.A. já com a atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma 

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

3- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média de R$1.500,00 + 5%.

4- Tal previsto com base no Memorando nº 90/2015 COFIN ( reajuste de 7% utilizado em 2015)   onde em 2017 com estes serviços 
de telefonia móvel realizados com a empresa CLARO S.A. utilizamos a atualização monetária de 5%, com base no reajuste /variação 
IST.Reajustamos conforme email do Gestor Rodrigo Ferreira Moura, que ratifica o lançamento indicado pelo chefe da SPOF.

Justificativa UA-2
1- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de habilitação de linhas telefônicas analógicas- Contrato TRE/AL Nº 02/2016 com a 
Empresa Telemar Norte Leste S.A. já com a atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma 
média em 2016 de R$6.000,00 + 5%.

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

3- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média de R$1.500,00 + 5%.

4- Tal previsto com base no Memorando nº 90/2015 COFIN ( reajuste de 7% utilizado em 2015)   onde em 2017 com estes serviços 
de telefonia móvel realizados com a empresa CLARO S.A. utilizamos a atualização monetária de 5%, com base no reajuste /variação 
IST.Reajustamos conforme email do Gestor Rodrigo Ferreira Moura, que ratifica o lançamento indicado pelo chefe da SPOF.

Justificativa UA-2
1- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de habilitação de linhas telefônicas analógicas- Contrato TRE/AL Nº 02/2016 com a 
Empresa Telemar Norte Leste S.A. já com a atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma 
média em 2016 de R$6.000,00 + 5%.

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

3- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média de R$1.500,00 + 5%.

4- Tal previsto com base no Memorando nº 90/2015 COFIN ( reajuste de 7% utilizado em 2015)   onde em 2017 com estes serviços 
de telefonia móvel realizados com a empresa CLARO S.A. utilizamos a atualização monetária de 5%, com base no reajuste /variação 
IST.Reajustamos conforme email do Gestor Rodrigo Ferreira Moura, que ratifica o lançamento indicado pelo chefe da SPOF.

Justificativa UA-2
1- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de habilitação de linhas telefônicas analógicas- Contrato TRE/AL Nº 02/2016 com a 
Empresa Telemar Norte Leste S.A. já com a atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma 
média em 2016 de R$6.000,00 + 5%.

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

3- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média de R$1.500,00 + 5%.

4- Tal previsto com base no Memorando nº 90/2015 COFIN ( reajuste de 7% utilizado em 2015)   onde em 2017 com estes serviços 
de telefonia móvel realizados com a empresa CLARO S.A. utilizamos a atualização monetária de 5%, com base no reajuste /variação 
IST.Reajustamos conforme email do Gestor Rodrigo Ferreira Moura, que ratifica o lançamento indicado pelo chefe da SPOF.

Justificativa UA-2
1- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de habilitação de linhas telefônicas analógicas- Contrato TRE/AL Nº 02/2016 com a 
Empresa Telemar Norte Leste S.A. já com a atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma 
média em 2016 de R$6.000,00 + 5%.

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

3- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média de R$1.500,00 + 5%.

4- Tal previsto com base no Memorando nº 90/2015 COFIN ( reajuste de 7% utilizado em 2015)   onde em 2017 com estes serviços 
de telefonia móvel realizados com a empresa CLARO S.A. utilizamos a atualização monetária de 5%, com base no reajuste /variação 
IST.Reajustamos conforme email do Gestor Rodrigo Ferreira Moura, que ratifica o lançamento indicado pelo chefe da SPOF.

Justificativa UA-2
1- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de habilitação de linhas telefônicas analógicas- Contrato TRE/AL Nº 02/2016 com a 
Empresa Telemar Norte Leste S.A. já com a atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma 
média em 2016 de R$6.000,00 + 5%.

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

3- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média de R$1.500,00 + 5%.

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

3- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média de R$1.500,00 + 5%.

4- Tal previsto com base no Memorando nº 90/2015 COFIN ( reajuste de 7% utilizado em 2015)   onde em 2017 com estes serviços 
de telefonia móvel realizados com a empresa CLARO S.A. utilizamos a atualização monetária de 5%, com base no reajuste /variação 
IST.Reajustamos conforme email do Gestor Rodrigo Ferreira Moura, que ratifica o lançamento indicado pelo chefe da SPOF.

Justificativa UA-2
1- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de habilitação de linhas telefônicas analógicas- Contrato TRE/AL Nº 02/2016 com a 
Empresa Telemar Norte Leste S.A. já com a atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma 
média em 2016 de R$6.000,00 + 5%.

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

3- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média de R$1.500,00 + 5%.

4- Tal previsto com base no Memorando nº 90/2015 COFIN ( reajuste de 7% utilizado em 2015)   onde em 2017 com estes serviços 

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

3- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média de R$1.500,00 + 5%.

4- Tal previsto com base no Memorando nº 90/2015 COFIN ( reajuste de 7% utilizado em 2015)   onde em 2017 com estes serviços 
de telefonia móvel realizados com a empresa CLARO S.A. utilizamos a atualização monetária de 5%, com base no reajuste /variação 
IST.Reajustamos conforme email do Gestor Rodrigo Ferreira Moura, que ratifica o lançamento indicado pelo chefe da SPOF.

Justificativa UA-2
1- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de habilitação de linhas telefônicas analógicas- Contrato TRE/AL Nº 02/2016 com a 
Empresa Telemar Norte Leste S.A. já com a atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma 
média em 2016 de R$6.000,00 + 5%.

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

3- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média de R$1.500,00 + 5%.

4- Tal previsto com base no Memorando nº 90/2015 COFIN ( reajuste de 7% utilizado em 2015)   onde em 2017 com estes serviços 
de telefonia móvel realizados com a empresa CLARO S.A. utilizamos a atualização monetária de 5%, com base no reajuste /variação 

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

3- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média de R$1.500,00 + 5%.

4- Tal previsto com base no Memorando nº 90/2015 COFIN ( reajuste de 7% utilizado em 2015)   onde em 2017 com estes serviços 
de telefonia móvel realizados com a empresa CLARO S.A. utilizamos a atualização monetária de 5%, com base no reajuste /variação 
IST.Reajustamos conforme email do Gestor Rodrigo Ferreira Moura, que ratifica o lançamento indicado pelo chefe da SPOF.

Justificativa UA-2
1- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de habilitação de linhas telefônicas analógicas- Contrato TRE/AL Nº 02/2016 com a 
Empresa Telemar Norte Leste S.A. já com a atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma 
média em 2016 de R$6.000,00 + 5%.

2- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº 05/2014 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média em 2016 de R
$2.800,00 + 5%.

3- Total previsto para o ano de 2018 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte 
Leste S/A. Já com atualização monetária de 5%, com base no reajuste/variação IST, em virtude de uma média de R$1.500,00 + 5%.

4- Tal previsto com base no Memorando nº 90/2015 COFIN ( reajuste de 7% utilizado em 2015)   onde em 2017 com estes serviços 
de telefonia móvel realizados com a empresa CLARO S.A. utilizamos a atualização monetária de 5%, com base no reajuste /variação 
IST.Reajustamos conforme email do Gestor Rodrigo Ferreira Moura, que ratifica o lançamento indicado pelo chefe da SPOF.

223.039,31TELEFONIATOTAL

383.203,31TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

383.203,31MANUTENÇÃO GERALTOTAL

TOTAL 02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - 
NO ESTADO DE ALAGOAS

383.203,31
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Data:

Hora:

Página:

Proposta Orçamentária: 2019

Quantitativa UA

UA: SEÇÃO DE PROTOCOLO, ARQUIVO E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUM ENTOS

02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GEST ÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO 
ESTADO DE ALAGOAS

MANUTENÇÃO GERAL

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS

3390.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS 1UNIDADE 88.400,00 88.400,00

TOTAL 3390.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 88.400,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
Total previsto para o ano de 2019 com serviço de reprografia, sendo dois profissionais e três máquinas reprográficas, já com a 
atualização monetária de 4%, serviços que utilizam mão de obra com variação do salário mínimo.

Justificativa UA-1
Total previsto para o ano de 2019 com serviço de reprografia, sendo dois profissionais e três máquinas reprográficas, já com a 
atualização monetária de 4%, serviços que utilizam mão de obra com variação do salário mínimo.

Justificativa UA-1
Total previsto para o ano de 2019 com serviço de reprografia, sendo dois profissionais e três máquinas reprográficas, já com a 
atualização monetária de 4%, serviços que utilizam mão de obra com variação do salário mínimo.

Justificativa UA-2

Justificativa UA-1
Total previsto para o ano de 2019 com serviço de reprografia, sendo dois profissionais e três máquinas reprográficas, já com a 
atualização monetária de 4%, serviços que utilizam mão de obra com variação do salário mínimo.

Justificativa UA-2
Total previsto para o ano de 2019 com serviço de reprografia, sendo dois profissionais e três máquinas reprográficas, já com a 
atualização monetária de 4%, serviços que utilizam mão de obra com variação do salário mínimo.

Justificativa UA-1
Total previsto para o ano de 2019 com serviço de reprografia, sendo dois profissionais e três máquinas reprográficas, já com a 
atualização monetária de 4%, serviços que utilizam mão de obra com variação do salário mínimo.

Justificativa UA-2
Total previsto para o ano de 2019 com serviço de reprografia, sendo dois profissionais e três máquinas reprográficas, já com a 
atualização monetária de 4%, serviços que utilizam mão de obra com variação do salário mínimo.

88.400,00LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEISTOTAL

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3390.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1UNIDADE 78.171,00 78.171,00

TOTAL 3390.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 78.171,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
Total previsto para o ano de 2019 com serviços de entrega e transporte de correspondência e
encomendas, bem como com a aquisição de materias de embalagem, como caixas e envelopes (SEDEX)- Contrato TRE/AL nº

Justificativa UA-1
Total previsto para o ano de 2019 com serviços de entrega e transporte de correspondência e
encomendas, bem como com a aquisição de materias de embalagem, como caixas e envelopes (SEDEX)- Contrato TRE/AL nº
17/2015 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT.

Justificativa UA-1
Total previsto para o ano de 2019 com serviços de entrega e transporte de correspondência e
encomendas, bem como com a aquisição de materias de embalagem, como caixas e envelopes (SEDEX)- Contrato TRE/AL nº
17/2015 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT.

Justificativa UA-1
Total previsto para o ano de 2019 com serviços de entrega e transporte de correspondência e
encomendas, bem como com a aquisição de materias de embalagem, como caixas e envelopes (SEDEX)- Contrato TRE/AL nº
17/2015 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT.

Justificativa UA-2
Total previsto para o ano de 2019 com serviços de entrega e transporte de correspondência e

Justificativa UA-1
Total previsto para o ano de 2019 com serviços de entrega e transporte de correspondência e
encomendas, bem como com a aquisição de materias de embalagem, como caixas e envelopes (SEDEX)- Contrato TRE/AL nº
17/2015 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT.

Justificativa UA-2
Total previsto para o ano de 2019 com serviços de entrega e transporte de correspondência e
encomendas, bem como com a aquisição de materias de embalagem, como caixas e envelopes (SEDEX)- Contrato TRE/AL nº
17/2015 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT.

Justificativa UA-1
Total previsto para o ano de 2019 com serviços de entrega e transporte de correspondência e
encomendas, bem como com a aquisição de materias de embalagem, como caixas e envelopes (SEDEX)- Contrato TRE/AL nº
17/2015 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT.

Justificativa UA-2
Total previsto para o ano de 2019 com serviços de entrega e transporte de correspondência e
encomendas, bem como com a aquisição de materias de embalagem, como caixas e envelopes (SEDEX)- Contrato TRE/AL nº
17/2015 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT.

78.171,00SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALTOTAL

TELEFONIA

3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
HABILITAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS 1UNIDADE 51.537,01 51.537,01

SERVIÇO DE TELEFONIA DDD 1UNIDADE 12.885,00 12.885,00

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 1UNIDADE 24.052,00 24.052,00

SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CELULAR 1UNIDADE 29.498,00 29.498,00

TOTAL 3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 117.972,01

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
1- Total previsto para o ano de 2019 com serviços de habilitação de linhas telefônicas analógicas- Contrato TRE/AL Nº 02/2016 com a 
Empresa Telemar Norte Leste S.A. 

Justificativa UA-1
1- Total previsto para o ano de 2019 com serviços de habilitação de linhas telefônicas analógicas- Contrato TRE/AL Nº 02/2016 com a 
Empresa Telemar Norte Leste S.A. 
2- Total previsto para o ano de 2019 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº  15/2017 com a Empresa Telefônica 

Justificativa UA-1
1- Total previsto para o ano de 2019 com serviços de habilitação de linhas telefônicas analógicas- Contrato TRE/AL Nº 02/2016 com a 
Empresa Telemar Norte Leste S.A. 
2- Total previsto para o ano de 2019 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº  15/2017 com a Empresa Telefônica 
Brasil S/A
3- Total previsto para o ano de 2019 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte

Justificativa UA-1
1- Total previsto para o ano de 2019 com serviços de habilitação de linhas telefônicas analógicas- Contrato TRE/AL Nº 02/2016 com a 
Empresa Telemar Norte Leste S.A. 
2- Total previsto para o ano de 2019 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº  15/2017 com a Empresa Telefônica 
Brasil S/A
3- Total previsto para o ano de 2019 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte
Leste S/A.

Justificativa UA-1
1- Total previsto para o ano de 2019 com serviços de habilitação de linhas telefônicas analógicas- Contrato TRE/AL Nº 02/2016 com a 
Empresa Telemar Norte Leste S.A. 
2- Total previsto para o ano de 2019 com serviços de telefonia de DDR- Contrato TRE/AL nº  15/2017 com a Empresa Telefônica 
Brasil S/A
3- Total previsto para o ano de 2019 com serviços de telefonia de DDD- Contrato TRE/AL nº 04/2015 com a Empresa Telemar Norte
Leste S/A.
4-Esse valor foi obtido com base na execução do contrato relativa ao ano de 2017 (36.647,27) acrescido de uma margem de 
segurança, conforme orientação da SGO, tendo em vista que se tratar de despesa estimativa e que para o exercício de 2019 uma 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO  DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

04/07/2018

18:16

2

Data:

Hora:

Página:

Proposta Orçamentária: 2019

Quantitativa UA

nova contratação deverá ocorrer para suceder a que está atualmente em vigor (contrato nº 31/2013).nova contratação deverá ocorrer para suceder a que está atualmente em vigor (contrato nº 31/2013).

Justificativa UA-2

nova contratação deverá ocorrer para suceder a que está atualmente em vigor (contrato nº 31/2013).

Justificativa UA-2
Ajustada ao limite conforme despacho COFIN (0393682), no SEI 8311-80.2017.6.02.8000, foram aplicados os seguintes percentuais 

nova contratação deverá ocorrer para suceder a que está atualmente em vigor (contrato nº 31/2013).

Justificativa UA-2
Ajustada ao limite conforme despacho COFIN (0393682), no SEI 8311-80.2017.6.02.8000, foram aplicados os seguintes percentuais 
para redução: a) Custeio -5,82%; b) Investimento -78,82%, sendo seguido a orientação quanto ao contrato da CTIS.

117.972,01TELEFONIATOTAL

284.543,01TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

284.543,01MANUTENÇÃO GERALTOTAL

TOTAL 02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GEST ÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - 
NO ESTADO DE ALAGOAS

284.543,01
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2018.
À Direção-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

 
 
Senhor Diretor,
 
Demonstrada a previsão orçamentária da despesa

(0449623 e 0449624), o que retrata sua pertinência com o
planejamento de contratações deste Tribunal, aprovo o Termo de
Referência de evento 0449489 e evoluo o feito à consideração
superior do Ilm.º Sr. Diretor-Geral, em observância ao disposto no
art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peço-
lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/10/2018, às 18:41, 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
0449640 e o código CRC 52A8E76B.

0005890-83.2018.6.02.8000 0449640v1
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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 outubro de 2018.
À COMAP, para a instrução de que trata o art. 8º da

Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 16/10/2018, às 19:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0449952 e o código CRC DAA0F6E1.

0005890-83.2018.6.02.8000 0449952v1
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E-mail - 0451413

Data de Envio: 
  18/10/2018 13:59:21

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

Para (com cópia oculta):
    ps@oi.net.br
    manoel.silva@claro.com.br
    luizclc@embratel.com.br
    atendimento@timenordeste.com.br
    cristiano@timenordeste.com.br
    helio@timenordeste.com.br
    aline.asouza@telefonica.com

Assunto: 
  Proposta. Contratação. Serviço móvel pessoal (SMP) pós-pago. Local e longa distância. Serviço de dados
internet e fornecimento de smartphones.TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar serviço móvel pessoal (SMP) pós-pago, nas
modalidades local e longa distância nacional (LDN), com roaming nacional, e serviço de dados para
acesso à internet, com o fornecimento de: a) 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta)
smartphones do Tipo II, em regime de comodato, com os respectivos chips SIM Card, de acordo com as
especificações e condições constantes do termo de referência e seus anexos.

Solicitamos proposta de acordo com a planilha de formação de preços (Anexo I), conforme quantitativos e
minutagem estimados e especificações mínimas exigidas para os aparelhos smartphones (Anexo II).

Na impossibilidade de atender ao termo de referência favor relatar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12h às 19h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7794/7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0449489_Termo_de_referencia_de_servico_movel_pessoal__telefonia_celular__TRE_AL.pdf
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Status da mensagem: Mensagem foi respondida

De: Paulo Sergio Alves De Moraes <ps@oi.net.br> 

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

Data: 18/10/2018 03:19 PM

Assunto:
[seic] ENC: Proposta. Contratação. Serviço móvel pessoal (SMP)
pós-pago. Local e longa distância. Serviço de dados internet e
fornecimento de smartphones.TRE-AL

Ana Paula, boa tarde!

Segue proposta em anexo, conforme pedido.

Ats,

Paulo Sergio Alves De Moraes
Vendas Corp. Gf Legislativo/Judiciario
Diretoria Clientes Corporativos - DF
(85) 988260259
ps@oi.net.br
Endereço: Av. Santos Dumont, 6355 - 2º andar - Bairro Papicu - Fortaleza - CE - CEP
60175-053

A marca acima está legalmente protegida.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] Enviada em:
quinta-feira, 18 de outubro de 2018 13:59
Assunto: Proposta. Contratação. Serviço móvel pessoal (SMP) pós-pago. Local e longa
distância. Serviço de dados internet e fornecimento de smartphones.TRE-AL

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar serviço móvel pessoal
(SMP) pós-pago, nas modalidades local e longa distância nacional (LDN), com roaming
nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de: a) 26
(vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, em regime
de comodato, com os respectivos chips SIM Card, de acordo com as especificações e
condições constantes do termo de referência e seus anexos.

Solicitamos proposta de acordo com a planilha de formação de preços (Anexo I),
conforme quantitativos e minutagem estimados e especificações mínimas exigidas para
os aparelhos smartphones (Anexo II).

Na impossibilidade de atender ao termo de referência favor relatar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

WorldClient https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=EW6HE...
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seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12h às 19h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7794/7712/7711

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informacoes privilegiadas e/ou de
carater confidencial, nao podendo ser retransmitida sem autorizacao do remetente. Se
voce nao e o destinatario ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso,
divulgacao, copia ou arquivamento sao proibidos. Portanto, se você recebeu esta
mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e
em seguida apague-a.

[2] Arquivo: Proposta TREAL -
SMP_vs2.pdf

Tamanho:
347k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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PROPOSTA DE PREÇOS 

Proposta Nº 103/OI/B2B/GF/DV/GV 

Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

A/C da Sra. Ana Paula Gomes Silva 

 

 Prezada Senhora, 

 Apresentamos a Vossa Senhoria nosso orçamento para a prestação de Serviço de Telefonia 

Móvel Pessoal – SMP, com o fornecimento de aparelhos em regime comodato, conforme abaixo: 

GRUPO ÚNICO 

SERVIÇO 
QUANTIDADE 
(ESTIMATIVA 

MENSAL) 
UNIDADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL (R$) 

VALOR TOTAL 
PARA 24 MESES 

(R$) 

ASSINATURA PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS 56 UNIDADE R$ 150,72 R$ 8.440,32 R$ 202.567,68 

ASSINATURA PARA LIGAÇÕES INTRAGRUPO 
NACIONAL 

56 UNIDADE R$ 75,36 R$ 4.220,16 R$ 101.283,84 

ASSINATURA PARA SERVIÇO DE GESTÃO ON-LINE 56 UNIDADE R$ 19,45 R$ 1.089,20 R$ 26.140,80 

VC-1 MÓVEL X MÓVEL – MESMA OPERADORA 1008 MINUTOS R$ 0,46 R$ 463,68 R$ 11.128,32 

VC-1 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA OPERADORA 3584 MINUTOS R$ 0,46 R$ 1.648,64 R$ 39.567,36 

VC-1 MÓVEL X FIXO 1008 MINUTOS R$ 0,46 R$ 463,68 R$ 11.128,32 

VC-1 MÓVEL X MÓVEL – EM ROAMING 504 MINUTOS R$ 0,46 R$ 231,84 R$ 5.564,16 

VC-1 MÓVEL X FIXO - EM ROAMING 392 MINUTOS R$ 0,46 R$ 180,32 R$ 4.327,68 

LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL – MESMA OPERADORA 168 MINUTOS R$ 0,76 R$ 127,68 R$ 3.064,32 

LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA OPERADORA 168 MINUTOS R$ 0,76 R$ 127,68 R$ 3.064,32 

LDN VC-2 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,76 R$ 42,56 R$ 1.021,44 

LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL – MESMA OPERADORA 168 MINUTOS R$ 0,76 R$ 127,68 R$ 3.064,32 

LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA OPERADORA 168 MINUTOS R$ 0,76 R$ 127,68 R$ 3.064,32 

LDN VC-3 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,76 R$ 42,56 R$ 1.021,44 

ASSINATURA DE SERVIÇO DE DADOS ILIMITADO 
PARA SMARTPHONE, ALTA VELOCIDADE, 4G, 
NACIONAL, COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5GB 

26 UNIDADE R$ 75,21 R$ 1.955,46 R$ 46.931,04 

SMS 168 UNIDADE R$ 0,89 R$ 149,52 R$ 3.588,48 

MMS 56 UNIDADE R$ 1,50 R$ 84,00 R$ 2.016,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 468.543,84 

 

*No preço estão computadas todas as despesas tais como: os custos operacionais, tributos, encargos sociais, taxas e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente nos preços das tarifas; 

 

 

Anexo OI. Proposta TREAL - SMP_vs2. (0451583)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 75



 
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua apresentação; 

 

Prazo Contratual: 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de assinatura do Contrato. 

 

Dados da Empresa: 

OI MÓVEL S/A (Sucessora por incorporação da TNL PCS S.A.)

CNPJ: 05.423.963/0001-11 Licenças:

Inscrição Estadual: 07.441.356/001-93 SMP/SCM Regiões 1, 2 e 3

Inscrição Municipal: não tem

Endereço: SCN, Qd. 03, BL. A - Andar Térreo-Parte 2 ED.Estação Tel. Centro Norte

Cidade: Brasília-DF

CEP.: 70.713-900

Banco N.º 001 - Banco do Brasil

Agencia : 3070-8

Conta Corrente: 5720-7  

Brasília, 18 de outubro de 2018. 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
 

 
__________________________________ 

PAULO SERGIO ALVES DE MORAES 

RG nº 17061796-8 SSP/SP 

CPF nº 097.323.788-08 

PROCURADOR 
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De:
LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC <LUIZCLC@embratel.com.br> 

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

Data: 18/10/2018 04:21 PM

Assunto:
[seic] Proposta. Contratação. Serviço móvel pessoal (SMP)
pós-pago. Local e longa distância. Serviço de dados internet e
fornecimento de smartphones.TRE-AL

Boa tarde,
Sra. Ana Paula

Estrarei analisado a solicitação em anexo ,  em  até 5 dias utes estarei respondendo
a solicitação.

Fico a disposição

Luiz Claudio
UNIDADE DE MERCADO
Diretoria de Vendas Empresarial e Cloud
T.: 55 85 4005-2478 C.: 55 85 9 91022142
luizclc@embratel.com.br
Claro Brasil
net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 18 de outubro de 2018 13:59
Assunto: Proposta. Contratação. Serviço móvel pessoal (SMP) pós-pago. Local e longa
distância. Serviço de dados internet e fornecimento de smartphones.TRE-AL

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar serviço móvel pessoal
(SMP) pós-pago, nas modalidades local e longa distância nacional (LDN), com roaming
nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de: a) 26
(vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, em regime
de comodato, com os respectivos chips SIM Card, de acordo com as especificações e
condições constantes do termo de referência e seus anexos.

Solicitamos proposta de acordo com a planilha de formação de preços (Anexo I),
conforme quantitativos e minutagem estimados e especificações mínimas exigidas para
os aparelhos smartphones (Anexo II).

Na impossibilidade de atender ao termo de referência favor relatar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
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Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12h às 19h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7794/7712/7711

________________________________

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas
pela Embratel e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido
revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou indiretamente, destas
informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu este e-mail por
engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A Embratel
se reserva o direito de pleitear ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do uso
indevido das informações e de requerer a aplicação das penalidades cabíveis.
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Manoel Roberto Silva

UNIDADE DE MERCADO CORPORATIVO
Gerente Executivo de Vendas Corporativas - CONNE
T.: 55 82 2121-3150 C.: 55 82 9 9314-8270

Manoel.silva@claro.com.br

Claro Brasil

net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br

De:
Manoel Roberto Carlos Silva - Claro NE -

<Manoel.Silva@claro.com.br> 

Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>

CC: LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC <LUIZCLC@embratel.com.br>

Data: 19/10/2018 02:03 PM

Assunto:
RES: [seic] RES: Proposta. Contratação. Serviço móvel pessoal
(SMP) pós-pago. Local e longa distância. Serviço   de dados internet
e fornecimento de smartphones.TRE-AL

Ok.

Luiz,

Por favor, podes enviar essa cotação de preços para a Ana? Como não tem mais espaço para prorrogação o
Tribunal terá que licitar. Duvidas pode me ligar que ajudarei.

Ana,

A disosição no que precisar.

De: Ana
Paula
Gomes Silva

[mailto:anasilva@tre-al.jus.br]
Enviada em: sexta-feira, 19 de outubro de 2018 12:24
Para: Manoel Roberto Carlos Silva - Claro NE -
Assunto: Re: [seic] RES: Proposta. Contratação. Serviço móvel pessoal (SMP) pós-pago. Local e longa distância.
Serviço de dados internet e fornecimento de smartphones.TRE-AL

Bom dia Manoel,

Novo contrato, pois o atual é que com a Claro não é possível mais prorrogação.

Aguardamos proposta. Obrigada.

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

Horário Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

WorldClient https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=T8KK113...

1 de 3 19/10/2018 14:08
E-mail Resposta2. Embratel-Claro. (0452140)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 79



CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712/7794

From: Manoel Roberto Carlos Silva - Claro NE - <Manoel.Silva@claro.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 19 Oct 2018 11:38:21 +0000
Subject: [seic] RES: Proposta. Contratação. Serviço móvel pessoal (SMP) pós-pago. Local e longa distância.
Serviço de dados internet e fornecimento de smartphones.TRE-AL

Ana bom dia.

Esse seria prorrogação do contrato existente ou um novo contrato?

Manoel Roberto Silva
UNIDADE DE MERCADO CORPORATIVO
Gerente Executivo de Vendas Corporativas - CONNE
T.: 55 82 2121-3150 C.: 55 82 9 9314-8270
Manoel.silva@claro.com.br
Claro Brasil
net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 18 de outubro de 2018 13:59
Assunto: Proposta. Contratação. Serviço móvel pessoal (SMP) pós-pago. Local e longa
distância. Serviço de dados internet e fornecimento de smartphones.TRE-AL

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar serviço móvel pessoal
(SMP) pós-pago, nas modalidades local e longa distância nacional (LDN), com roaming
nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de: a) 26
(vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, em
regime de comodato, com os respectivos chips SIM Card, de acordo com as
especificações e condições constantes do termo de referência e seus anexos.

Solicitamos proposta de acordo com a planilha de formação de preços (Anexo I),
conforme quantitativos e minutagem estimados e especificações mínimas exigidas para
os aparelhos smartphones (Anexo II).

Na impossibilidade de atender ao termo de referência favor relatar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12h às 19h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
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CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7794/7712/7711

________________________________

Esta mensagem, incluindo seus eventuais anexos, pode conter informações
confidenciais, de uso restrito e/ou legalmente protegidas. Se você recebeu esta
mensagem por engano, não deve usar, copiar, divulgar, distribuir ou tomar qualquer
atitude com base nestas informações. Solicitamos que você elimine a mensagem
imediatamente de seu sistema e avise-nos, enviando uma mensagem diretamente para o
remetente e para postmaster@claro.com.br. Todas as opiniões, conclusões ou
informações contidas nesta mensagem somente serão consideradas como provenientes da
Claro ou de suas subsidiárias quando efetivamente confirmadas, formalmente, por um
de seus representantes legais, devidamente autorizados para tanto.
------------------------------------------------------------------------------
Este mensaje, incluyendo sus eventuales archivos adjuntos, puede contener
informaciones confidenciales, de uso restringido y/o legalmente protegidas. Si
usted ha recibido este mensaje por error, no debe utilizar, copiar, divulgar,
distribuir o tomar cualquier actitud basada en estas informaciones. Solicitamos la
inmediata eliminación del mensaje de su sistema y el envío de un informe en forma
directa al remitente y a postmaster@claro.com.br. Todas las opiniones, conclusiones
o informaciones contenidas en este mensaje solamente serán consideradas como
provenientes de Claro o de sus subsidiarias cuando sean efectivamente confirmadas,
formalmente, a través de uno de sus representantes legales debidamente autorizados
a tal fin.
------------------------------------------------------------------------------
This message, including all attachments transmitted with it may include restricted,
legally privileged, and/or confidential information. If you received this message
by mistake or in error you are hereby notified that you must not use, publicize,
copy, distribute, resend, or take any action based on the information contained in
the message. We ask you to delete the message immediately from your system and
advise us by sending a message directly
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De: "Aline  De Alcantara Souza" <aline.asouza@telefonica.com> 

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

Data: 22/10/2018 12:00 PM

Assunto:
[seic] RES: Proposta. Contratação. Serviço móvel pessoal (SMP)
pós-pago. Local e longa distância. Serviço de dados internet e
fornecimento de smartphones.TRE-AL

Prezada Ana Paula,

Bom dia!

 No Termo de Referência são solicitado 56 aparelhos Smartphone, mas apenas 26 com
pacote de dados. Diante disto, fica inviável o envio da cotação porque só fornecemos
equipamentos Smartphone para linhas que vão contratar serviço de dados, em virtude
dos custos do mesmo. Nesse caso, o correto seria cotar com aparelho only voz.

Qualquer dúvida estou à disposição,

Atenciosamente,

Aline de Alcântara Souza
Gerente de Negocios - Especialista Governo
Diretoria de Governo | Gerencia Governo FSP
Av. Barão de Maruim, 304. Centro.
CEP 49010-340 | Aracaju-SE
Tel + 55 79 998896939 / 79 3021-8074 /79 3021-8057
aline.asouza@telefonica.com
www.telefonica.com.br | www.vivo.com.br

Mensagem Confidencial
Conforme disposto na Política de Classificação das Informações da Vivo, as
informações existentes nesta mensagem foram classificadas como CONFIDENCIAIS e são
para conhecimento e uso específico dos seus destinatários, sendo seu sigilo protegido
por lei e seu uso regulado pelas políticas internas da Vivo. Caso não seja
destinatário da mesma, saiba que a leitura, cópia e/ou divulgação por sua parte são
indevidas e terminantemente proibidas. Caso tenha recebido esta mensagem
indevidamente, solicita-se a devolução da mesma para o remetente informando o
recebimento indevido. Caso seja o destinatário da mesma, lembramos da sua
responsabilidade no tratamento das informações confidenciais, desde sua criação,
manipulação, divulgação até seu correto descarte, previstos na Política acima citada.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 18 de outubro de 2018 13:59
Assunto: Proposta. Contratação. Serviço móvel pessoal (SMP) pós-pago. Local e longa
distância. Serviço de dados internet e fornecimento de smartphones.TRE-AL

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar serviço móvel pessoal
(SMP) pós-pago, nas modalidades local e longa distância nacional (LDN), com roaming
nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de: a) 26
(vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, em regime
de comodato, com os respectivos chips SIM Card, de acordo com as especificações e
condições constantes do termo de referência e seus anexos.
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Solicitamos proposta de acordo com a planilha de formação de preços (Anexo I),
conforme quantitativos e minutagem estimados e especificações mínimas exigidas para
os aparelhos smartphones (Anexo II).

Na impossibilidade de atender ao termo de referência favor relatar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12h às 19h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7794/7712/7711

________________________________

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede
contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la
persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda
notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este
mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía
y proceda a su destrucción.

The information contained in this transmission is privileged and confidential
information intended only for the use of the individual or entity named above. If the
reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that
any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly
prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please
immediately reply to the sender that you have received this communication in error
and then delete it.

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode
conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou
entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado
de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar
proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro,
rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a sua
destruição
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br> 

Para: "LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC" <LUIZCLC@embratel.com.br>

Data: 23/10/2018 03:54 PM

Assunto:
Re:  Contratação. Enlace 100 Mbps. Proposta.   Internet para a 
Sede do TRE-AL.

Luiz,
 
Entendo.
 
E quanto ao de serviço móvel pessoal (SMP) pós-pago. Local e longa distância. Serviço de dados internet e 
fornecimento de smartphones.
 
Você tem uma previsão de quando poderá encaminhar proposta? Obrigada.
 

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
 
Horário Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL. 
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL       
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712
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Luiz Claudio
UNIDADE DE MERCADO
Diretoria de Vendas Empresarial e Cloud
T.: 55 85 4005-2478 C.: 55 85 9 91022142

luizclc@embratel.com.br

Claro Brasil
net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br

De:
LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC <LUIZCLC@embratel.com.br> 

Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>

Data: 23/10/2018 06:10 PM

Assunto:
Contratação. Enlace 100 Mbps. Proposta.   Internet   para a Sede do
TRE-AL.

Boa noite,
Sra. Ana Paula

Até amanha  estarei  enviando a proposta de mobilidade .

A .

De: Ana Paula Gomes Silva [mailto:anasilva@tre-
al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 23 de outubro de 2018 15:55
Para: LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC
<LUIZCLC@embratel.com.br>
Assunto: Re: Contratação. Enlace 100 Mbps. Proposta.
Internet para a Sede do TRE-AL.
Prioridade: Alta

Luiz,

Entendo.

E quanto ao de serviço móvel pessoal (SMP) pós-pago. Local e longa distância. Serviço de dados internet e
fornecimento de smartphones.

Você tem uma previsão de quando poderá encaminhar proposta? Obrigada.

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

Horário Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

From: LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC <LUIZCLC@embratel.com.br>
To: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 23 Oct 2018 18:15:54 +0000
Subject:  Contratação. Enlace 100 Mbps. Proposta.   Internet para a Sede do TRE-AL.
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Boa tarde,
Sra. Ana Paula

Então diante dessa informação, não vai ser possível par cipamos desse processo.

Fico a disposição para futuras negociações .

Agradeço Antecipadamente.

De: Ana Paula Gomes Silva [mailto:anasilva@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 23 de outubro de 2018 14:59
Para: LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC <LUIZCLC@embratel.com.br>
Assunto: Fwd: Re: [seic] Contratação. Enlace 100 Mbps. Proposta. Internet para a Sede do TRE-AL.
Prioridade: Alta

Boa tarde Luiz,

Em atenção à consulta trazida a esta Seção de Instrução de Contratações encaminhamos o questionamento à
unidade requisitante (Coordenadoria de Infraestrutura).  A mesma informou que, neste momento,  manterá a
especificação e exigências presentes no termo de referência.

Muito obrigada.

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

Horário Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

From: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
To: "LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC" <LUIZCLC@embratel.com.br>
Date: Mon, 22 Oct 2018 15:51:26 -0300
Subject: Re: [seic] Contratação. Enlace 100 Mbps. Proposta. Internet para a Sede do TRE-AL.

Boa tarde Luiz,

Remeteremos o e-mail à unidade requisitante para análise dos questionamentos apresentados. Obrigada.

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

Horário Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712
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From: LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC <LUIZCLC@embratel.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Mon, 22 Oct 2018 18:31:33 +0000
Subject: [seic] Contratação. Enlace 100 Mbps. Proposta. Internet para a Sede do TRE-AL.

Boa tarde,
Sra. Ana Silva

Prezadas,

Relativo ao Termo de Referência apresentado gostaríamos de fazer o
questionamento a seguir no intuito de podermos ofertar o serviço requerido com
custo compatível com o objeto especificado de forma clara e objetiva.

De acordo com o Item 7 do PROJETO BÁSICO.

                "7 . A CONTRATADA deverá considerar a velocidade apresentada
como banda livre (banda efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos
até a camada 2 do        modelo OSI, que possa vir a ser introduzido pelo
protocolo de comunicação utilizado;"

A configuração de um link internet full-duplex com banda garantida é baseada na
velocidade em bits por segundo (bps) dos roteadores e acessos utilizados entre o
cliente e o backbone internet da operadora. Obviamente este backbone internet
deve ter um capacidade muito superior ao link requerido, de forma a atendê-lo
com disponibilidade e alto desempenho. A taxa especificada como velocidade (bps)
refere-se à velocidade de trasmissão do fluxo de dados da comunicação.

A comunicação internet utiliza-se do protocolo TCP/IP para transporte das
informações (dados) e, portanto, os bits que compõem o cabeçalho TCP/IP
(overhead) fazem parte do fluxo de dados, não podendo serem desassociados do
mesmo.

O requisito diz "descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do
modelo OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação
utilizado;". Para atender a esse requisito é necessário que a taxa de
transmissão seja maior que o mínimo solicitado de 100Mbps. Esse "overhead" é
variável em função da aplicação em curso, assim uma transmissão de arquivo tem
um menor "overhead" do que uma aplicação transacional, podendo variar
tipicamente entre de 4 a 20% com relação aos dados de informação.

O edital não traz qual o percentual de overhead considerado e nem como essa taxa
será aferida pelo TRE-AL, tornando a especificação do objeto imprecisa e fazendo
com que as licitantes ofertem links com velocidades distintas o que prejudica a
concorrência. Além disso não é possível aferir essa exigência constantemente no
link, para tal seria necessária a
especificação do percentual de "overhead" considerado e ainda o esclarecimento
dos procedimentos de avaliação dessa taxa de transmissão para posterior
verificação de forma clara e transparente.

A EMBRATEL disponibiliza acesso às configurações do roteador e a verificação da
taxa de transmissão do circuito de acesso com utilização de instrumento de teste
(taxa de erro) para a validação do link contratado, não considerando válida a
utilização de download de arquivos que podem gerar resultados variáveis,
dependendo do servidor utilizado e das condições gerais de tráfego na Internet
no horário do teste.

Dessa forma solicitamos que o TRE-AL verifique o percentual de "overhead" do
protocolo TCP/IP que irá utilizar e já inclua na banda internet desejada
aumentando o Link de 100Mbps nessa proporção, tornando assim desnecessário esse
requisito.
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De acordo com o Item 37 do PROJETO BÁSICO.

                "37 . A contratada deverá garantir latência (o tempo em que um
pacote IP leva para ir do roteador alocado no Regional para o Backbone de acesso
à Internet) menor ou
                igual a 100 ms (cem milissegundos) e perda de pacotes inferior a
1% (um por cento). O valor de referência será o valor médio obtido em uma
amostra de 5 (cinco) minutos.           Quando a utilização do link for inferior
a 80%, cada violação destes limiares será considerada indisponibilidade de 5
minutos;"

Os parâmetros de latência e perda de pacotes são verificados constantemente pela
gerência do serviço BLD, porém esse cálculo em função da utilização do link e o
registro desses intervalos requerem customização da ferramenta e cálculo
posterior ao evento. Na prática a alteração desses valores indica algum problema
no link de acesso (fibra ótica) e geralmente causa degradação no mesmo, o que
deve ser rapidamente identificado por essa gerência proativa que irá tomar as
providências para sua recuperação. Sugerimos que esses parâmetros sejam aferidos
mensalmente pela média de seus valores, uma vez que a aferição individual desses
intervalos de 5 min seria de alto custo, sem possibilidade de implementação em
nossa gerência e sem resultado prático na aferição da qualidade do serviço.

Fico a disposição

Luiz Claudio
UNIDADE DE MERCADO
Diretoria de Vendas Empresarial e Cloud
T.: 55 85 4005-2478 C.: 55 85 9 91022142
luizclc@embratel.com.br
Claro Brasil
net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 22 de outubro de 2018 15:09
Assunto: Contratação. Enlace 100 Mbps. Proposta. Internet para a Sede do TRE-AL.

Prezado Senhor(a),

Reiteramos pedido de cotação para contratação abaixo.

Na impossibilidade de atender ao termo de referência, gentileza informar por
e-mail.

Obrigada.

Ana Silva.
SEIC - TRE/AL

82 2122-7794
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O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ( TRE/AL) visa contratar empresa para o
fornecimento de enlace dedicado de 100 Mbps para a Sede do TRE-AL localizada  na
 Avenida  Aristeu  de  Andrade,  nº  377, Farol, Maceió, Alagoas  CEP 57051-090.

Solicitamos cotação para o serviço; informando, por gentileza, o valor mensal, o
valor de instalação (único) e o valor em eventual mudança de endereço do enlace,
conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência em
anexo.

Na impossibilidade de atender ao termo de referência favor relatar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12h às 19h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7794/7712/7711

________________________________

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades
autorizadas pela Embratel e podem conter informações confidenciais e/ou
privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar,
direta ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores.
Se você recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague
a mensagem imediatamente. A Embratel se reserva o direito de pleitear
ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de
requerer a aplicação das penalidades cabíveis.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pela Embratel e
podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se
beneficiar, direta ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu
este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A Embratel se
reserva o direito de pleitear ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de
requerer a aplicação das penalidades cabíveis.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pela Embratel e podem
conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta
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ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu este e-mail por engano,
por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A Embratel se reserva o direito de pleitear
ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das
penalidades cabíveis.
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Luiz Claudio
UNIDADE DE MERCADO
Diretoria de Vendas Empresarial e Cloud
T.: 55 85 4005-2478 C.: 55 85 9 91022142

luizclc@embratel.com.br

Claro Brasil
net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br

Luiz Claudio
UNIDADE DE MERCADO
Diretoria de Vendas Empresarial e Cloud
T.: 55 85 4005-2478 C.: 55 85 9 91022142

luizclc@embratel.com.br

Claro Brasil

Status da mensagem: Mensagem foi respondida

De:
LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC <LUIZCLC@embratel.com.br> 

Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>

Data: 25/10/2018 11:28 AM

Assunto:
Proposta. Contratação. Serviço móvel pessoal (SMP) pós-pago.
Local e longa distância. Serviço   de dados internet e fornecimento
de smartphones.TRE-AL

Sra. Ana Paula

Segue a proposta .

De: LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC
Enviada em: quinta-feira, 25 de outubro de 2018 10:27
Para: 'Ana Paula Gomes Silva' <anasilva@tre-al.jus.br>
Assunto: Proposta. Contratação. Serviço móvel pessoal
(SMP) pós-pago. Local e longa distância. Serviço de
dados internet e fornecimento de smartphones.TRE-AL
Prioridade: Alta

Bom dia,
Ana Paula

Nosso expediente aqui e até as 17:30hs .

Peço desculpas,

Segue a proposta corrigida, problema de fonte de Excel .

Referente os itens 7 e 8 não cobramos .

Fico a disposição

De: Ana Paula Gomes Silva [mailto:anasilva@tre-
al.jus.br]
Enviada em: quarta-feira, 24 de outubro de 2018 17:51
Para: LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC
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net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br <LUIZCLC@embratel.com.br>
Assunto: Re: [seic] Proposta. Contratação. Serviço móvel
pessoal (SMP) pós-pago. Local e longa distância. Serviço
de dados internet e fornecimento de
smartphones.TRE-AL
Prioridade: Alta

Boa tarde Luiz,

Estou tentando contato telefônico, mas não consigo.

Preciso tirar umas dúvidas.

1- Os valores não batem para os itens 9 a 14 e 16, diferença de centavos. Por exemplo os itens 9 e 12 o valor é R$
75,60 e na proposta está R$ 75,03. Os itens 10 e 13 dá R$ 228,48 e na proposta consta R$ 228,88. Itens 11 e 14
R$ 43,12 e na proposta R$ 43,18. Item 16 R$ 50,40 e na proposta R$ 50,04.

2- Outro esclarecimento: os itens 7 e 8, que estão zerados, não haverá cobrança, correto?

3- Somando todos os itens, o total anual também não bate com a soma na proposta.

Peço, por gentileza, para verificar e atualizar a proposta. Obrigada.

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

Horário Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

From: LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC <LUIZCLC@embratel.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Wed, 24 Oct 2018 19:40:14 +0000
Subject: [seic] Proposta. Contratação. Serviço móvel pessoal (SMP) pós-pago. Local e longa distância. Serviço de
dados internet e fornecimento de smartphones.TRE-AL

Boa tarde,
Sra. Ana Paula

Segue a proposta em anexo.

Fico a disposição

Luiz Claudio
UNIDADE DE MERCADO
Diretoria de Vendas Empresarial e Cloud
T.: 55 85 4005-2478 C.: 55 85 9 91022142
luizclc@embratel.com.br
Claro Brasil
net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br
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-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 18 de outubro de 2018 13:59
Assunto: Proposta. Contratação. Serviço móvel pessoal (SMP) pós-pago. Local e longa
distância. Serviço de dados internet e fornecimento de smartphones.TRE-AL

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar serviço móvel pessoal
(SMP) pós-pago, nas modalidades local e longa distância nacional (LDN), com roaming
nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de: a) 26
(vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, em
regime de comodato, com os respectivos chips SIM Card, de acordo com as
especificações e condições constantes do termo de referência e seus anexos.

Solicitamos proposta de acordo com a planilha de formação de preços (Anexo I),
conforme quantitativos e minutagem estimados e especificações mínimas exigidas para
os aparelhos smartphones (Anexo II).

Na impossibilidade de atender ao termo de referência favor relatar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12h às 19h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7794/7712/7711

________________________________

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas
pela Embratel e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É
proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou
indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você
recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem
imediatamente. A Embratel se reserva o direito de pleitear ressarcimento pelos
prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das
penalidades cabíveis.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
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Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pela Embratel e podem
conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta
ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu este e-mail por engano,
por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A Embratel se reserva o direito de pleitear
ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das
penalidades cabíveis.

[2] Arquivo: PROPOSTA ORIENTATIVA DE
PREÇOS - SMP TRE - AL.pdf

Tamanho:
98k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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CLARO S/A           
Rua Henri Dunant, 780 
Bairro Santo Amaro – CEP: 04.709-110 
São Paulo, SP – Brasil  
CNPJ: 40.432.544/0001-47       
Inscrição Estadual: 114.814.878.119 
Inscrição Municipal: 2.498.616-0 
www.claro.com.br 
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Fortaleza, 24 de Outubro de 2018  
A Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL 
 

Att. Sra. Ana Paula Gomes Silva  

 

CLARO S.A. Sociedade Anônima de Capital Fechado, autorizatária do Serviço Móvel Pessoal – SMP e de Serviço de 

Comunicação Multimídia - SCM, inscrita no mesmo CNPJ/MF sob o n° 40.432.544/0001-47, com sede na Rua Henri  Dunant, n° 

780 , Santo Amaro , em São Paulo – SP, doravante designada CLARO, por seus procuradores signatários, vem apresentar 

PROPOSTA ORIENTATIVA DE PREÇOS E COMERCIAL.  

1. DO OBJETO 

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Telefonia Móvel Celular, para ligações locais (VC1) e longa 

distância (VC2 e VC3) para 56 linhas móveis em regime de comodato, sem custo adicional e aparelhos devidamente 

habilitados com prazo de vigência de 12 meses 

 

2. ESTIMATIVA DE CUSTO - EM MINUTOS/R$ - ANUAL 

Itens Serviço e Módulo 

Quantidade 

Estimada 

Mensal 

 Unidade  
Preço 

Unit. 

Valor 

Mensal 

1 
ASSINATURA PLANO BÁSICO DE 
SERVIÇOS 56 Serviço R$ 20,00 

R$1.120,00 
 

2 
ASSINATURA PARA LIGAÇÕES 
INTRAGRUPO NACIONAL 56 Serviço R$ 29,90 

R$1.674,40 
 

3 
ASSINATURA PARA SERVIÇO DE 
GESTÃO ON-LINE 56 Serviço     R$ 4,90 R$ 274,40 

4 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – MESMA 
OPERADORA 1008 Minuto R$ 0,33   R$332,64 

5 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA                  3584 Minuto R$ 0,33 R$1.182,72 

6 VC-1 MÓVEL X FIXO 1008 Minuto R$ 0,33  R$ 332,64 

7 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – EM 
ROAMING  504 Minuto R$ 0,00 R$ 0,00 

8 VC-1 MÓVEL X FIXO - EM ROAMING  392 Minuto R$ 0,00 R$ 0,00 

9 
LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL – MESMA 
OPERADORA 168 Minuto R$ 0,45   R$ 75,60 

10 
LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA 168 Minuto R$ 1,36  R$ 228,48 

11 LDN VC-2 MÓVEL X FIXO 56 Minuto R$ 0,77   R$ 43,12 

12 
LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL – MESMA 
OPERADORA  168 Minuto R$ 0,45   R$ 75,60 

13 
LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA  168 Minuto R$ 1,36  R$ 228,48 

14 LDN VC-3 MÓVEL X FIXO 56  Minuto  R$ 0,77    R$ 43,12 

15 INTERNET 5GB  26 Serviço    R$ 99,90 
R$2.597,40 

 

 16  SMS  168 Serviço    R$ 0,30        R$ 50,40 

 17   MMS 56  Serviço    R$ 0,50        R$ 28,00 

            

  VALOR TOTAL MENSAL        R$  8.287,00 

  VALOR TOTAL ANUAL        R$99.444,00 
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◦  

 

 

3. DECLARAMOS QUE: 

 

a) Nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos 

e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento do serviço licitado, inclusive a 

margem de lucro. 

 

b) Prazo de validade da proposta: 60 dias; 

 

c) Para essa solução os aparelhos celulares e os chips poderão ser fornecidos em comodato. 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 
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Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Razão Social: CLARO S.A.
Nome Fantasia: CLARO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/12/2018

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 19/03/2019
FGTS 20/11/2018
Trabalhista Validade: 19/04/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/01/2019
Receita Municipal Validade: 31/10/2018

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2019Validade:

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

Emitido em: 24/10/2018 18:20 de
CPF: 019.126.384-28      Nome: ANA PAULA GOMES SILVA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6580 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À SEIC
Senhor Chefe,
 
1- Tratam os autos da contratação do serviço móvel pessoal (SMP)
pós-pago, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, nas modalidades
local e longa distância nacional (LDN), com roaming nacional e
serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de 56
(cinquenta e seis) smartphones em regime de comodato com os
respectivos chips SIM Cards e demais especificações e condições
constantes do termo de referência, evento 0449489.
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
instrução, despachos GSAD 0449640 e GDG 0449952.
 
3- Contatamos as empresas de telefonia e recebemos retorno da
Vivo-Telefônica, informando da impossibilidade da contratação,
diante da limitação da assinatura do serviço de pacote de dados a
apenas 26 (vinte e seis) dos 56 (cinquenta e seis) smartphones;
ficando, segundo a empresa, inviável diante dos custos, evento
0452739.
 
4- Recebemos proposta da OI Móvel S/A (0451583) no valor total de
R$ 468.543,84 (quatrocentos e sessenta e oito mil quinhentos e
quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos) e Claro S/A
(0455029) no valor total de R$ 198.888,00 (cento e noventa e oito mil
oitocentos e oitenta e oito reais) para 24 (vinte e quatro) meses.
 
5- A empresa Claro S/A, que apresentou a menor proposta, encontra-
se em situação fiscal regular, 0455033.
 
À consideração superior.
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 30/10/2018, às 17:02, 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
0455227 e o código CRC B9C1E25F.

0005890-83.2018.6.02.8000 0455227v15

Informação 6580 (0455227)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 99



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

 

DESPACHO

Maceió, 30 de outubro de 2018.
À SAD.
À gestão contratual -  Rodrigo Ferreira Moura.
 
Senhor Gestor,
Em face dos dados colhidos durante a instrução

destes autos (v. Informação 6580 - evento 0455227), vimos
solicitar por obséquio pronunciamento dessa gestão,
considerando o preço atualmente praticado e o apresentado,
neste momento processual, pela empresa contratada - CLARO
S/A, sem olvidar da quantidade de aparelhos solicitados, das
especificações desses aparelhos e dos serviços conjuntamente
requeridos.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção,
em 30/10/2018, 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
0457916 e o código CRC A982F82C.

0005890-83.2018.6.02.8000 0457916v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de outubro de 2018.
À SEIC.

 

Senhor Chefe,
 
O atual contrato de telefonia e internet móveis tem valor

anual de R$ 88.326,96, de acordo com o 3º Termo Aditivo (0349512),
destacando que não sofreu reajuste ao longo de todo o período de
vigência, ou seja, o preço dos serviços e tarifas são os mesmos desde
dezembro de 2013.

Nesse novo termo de referência apesar de terem sido
suprimidos alguns serviços para adequação às necessidades atuais
do órgão, incluindo 02 linhas de telefonia móvel e 02 de internet
móvel, por outro lado houve uma atualização das especificações
tecnológicas dos aparelhos celulares que serão cedidos por
comodato, bem como foi ampliada a quantidade de pacotes de dados
(internet móvel).

Assim, como demonstrado no quadro apresentado no
evento nº 0458618, fazendo um paralelo com os serviços previstos no
termo de referência e os preços da contratação vigente (0281463),
chega-se a quantia anual de R$ 48.216,48, em valores de 2013.
Porém, esse valor passa a ser de R$ 64.682,40, se aplicado a
correção pelo Índice de Serviços de Telecomunicações – IST, de
aproximadamente 34,15%, no período de dezembro de 2013 a
setembro de 2018, de acordo com o divulgado pela Anatel no
endereço da internet: http://www.anatel.gov.br/setorregulado/tarifas-
e-precos/valores-do-indice-de-servicos-de-telecomunicacoes-ist.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 31/10/2018, às 17:47, 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
0458613 e o código CRC 418BA0A8.

0005890-83.2018.6.02.8000 0458613v1
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GRUPO ÚNICO – 56 LINHAS
SERVIÇO UNIDADE

ASSINATURA PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS 56 UNIDADE R$ 5,00 R$ 280,00 R$ 3.360,00
56 UNIDADE R$ 3,20 R$ 179,20 R$ 2.150,40

ASSINATURA PARA SERVIÇO DE GESTÃO ON-LINE 56 UNIDADE R$ 4,90 R$ 274,40 R$ 3.292,80
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – MESMA OPERADORA 1008 MINUTOS R$ 0,10 R$ 100,80 R$ 1.209,60
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA  OPERADORA 3584 MINUTOS R$ 0,17 R$ 609,28 R$ 7.311,36
VC-1 MÓVEL X FIXO 1008 MINUTOS R$ 0,17 R$ 171,36 R$ 2.056,32
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – EM ROAMING 504 MINUTOS R$ 0,17 R$ 85,68 R$ 1.028,16
VC-1 MÓVEL X FIXO - EM ROAMING 392 MINUTOS R$ 0,17 R$ 66,64 R$ 799,68
LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL – MESMA OPERADORA 168 MINUTOS R$ 0,24 R$ 40,32 R$ 483,84
LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA  OPERADORA 168 MINUTOS R$ 0,99 R$ 166,32 R$ 1.995,84
LDN VC-2 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,58 R$ 32,48 R$ 389,76
LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL – MESMA OPERADORA 168 MINUTOS R$ 0,24 R$ 40,32 R$ 483,84
LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA  OPERADORA 168 MINUTOS R$ 0,99 R$ 166,32 R$ 1.995,84
LDN VC-3 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,58 R$ 32,48 R$ 389,76

26 UNIDADE R$ 64,94 R$ 1.688,44 R$ 20.261,28
SMS (POR MENSAGEM) 168 UNIDADE R$ 0,30 R$ 50,40 R$ 604,80
MMS (FOTO- MENSAGEM) 56 UNIDADE R$ 0,60 R$ 33,60 R$ 403,20
VALOR TOTAL R$ 4.018,04 R$ 48.216,48
IST (DEZEMBRO/2013 A SETEMBRO/2018) 34,15%
VALOR TOTAL PROJETADO 5.390,20 64.682,40

QUANTIDADE (ESTIMATIVA MENSAL)
PREÇO UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL MENSAL (R$) VALOR TOTAL ANUAL (R$)

ASSINATURA PARA LIGAÇÕES INTRAGRUPO NACIONAL

ASSINATURA DE SERVIÇO DE DADOS ILIMITADO PARA SMARTPHONE, ALTA VELOCIDADE, 4G, NACIONAL, COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5GB
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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 novembro de 2018.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Considerando as ponderações lançadas pelo

ilustríssimo gestor do contrato (0458613), e tendo em vista as
infrutíferas tentativas deste subscritor em obter
maiores explanações sobre os preços informados na proposta
de orçamento encaminhada pela contratada (0455029) em face
do preço praticado no atual contrato, chegando, inclusive, a
agendar (e dirigir-se, hoje à tarde, à sede administrativa da
empresa CLARO S/A em Alagoas) visita à Gerência Executiva
de Vendas Corporativas daquela empresa em Alagoas, cujo
titular é o Sr. Manoel Roberto Santos, a SEIC/COMAP
vêm propor a essa Secretaria como preço estimado para
contratação dos serviços pretendidos nos autos, pelo prazo de
24 (vinte e quatro) meses, R$ 129.364,80 (cento vinte e nove
mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).

A despesa e respectiva contratação deverá ser
realizada mediante procedimento licitatório, modalidade
pregão, forma eletrônica, nos termos da Lei Nº 10.520/2002,
c/c o Decreto 5450/2005, com participação ampla e irrestrita
de qualquer interessado.

Por fim, o CATSER, para fins de cadastramento do
certame no sistema comprasnet, é 26271.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção,
em 08/11/2018, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador, em 08/11/2018, às 17:30, 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
0461784 e o código CRC 99268829.

0005890-83.2018.6.02.8000 0461784v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2018.
 
À SGO para efetuar a necessária reserva de crédito.
Em paralelo, à SLC para elaboração da minuta do edital

do pregão eletrônico, com a anuência desta Secretaria, em face da
proposição apresentada pela Seção de Compras.

Após, direcionem os autos à AJ-DG para a competente
análise.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/11/2018, às 18:17, 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
0461866 e o código CRC 85E6BA5E.

0005890-83.2018.6.02.8000 0461866v1
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  __ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  09/11/18  13:11                                      USUARIO : ESMERALDO      

  DATA EMISSAO    : 09Nov18                            NUMERO  : 2018PE001143   

  DATA LIMITE     : 31Dez18                                                     

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  UA: SPAD - CAT. MG. LOA 2018. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CELULAR.          

  RESERVA PARA FUTURA LICITAçãO. 20 DIAS A PARTIR DE 11 DEZ.                    

  0005890-83.2018.6.02.8000                                                     

                                                                                

  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

  401081  1 084621  0100000000 339039        AOSA TELEFO                3.593,47

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 88946568453 - ESMERALDO            UG : 070011   09Nov18   13:08

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2018.
À COFIN,
 
Senhor Coordenador,
 
Promovemos a reserva de crédito doc. 0462497,

haja vista o próximo término da contratação. Contudo,
observando o valor previsto especificamente para telefonia
móvel na PLOA 2019, entendemos smj, que a gestão junto à
SAD deverá avaliar oportunamente que o valor anual
programado (R$ 29.498,00) está menor que o estimado anual
apurado no despacho SEIC doc. 0461784, mesmo levando em
conta que o total é para 24 meses (seria um anual de
R$64.682,40).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES GOMES LEITE
SOUZA, Técnico Judiciário, em 09/11/2018, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 09/11/2018, às 12:55, 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
0462511 e o código CRC 000B5C07.

0005890-83.2018.6.02.8000 0462511v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Conformidade da  Reserva de Crédito n. 1143/2018.

Observação:

O PE 1142/2018 cancelou parcialmente o PE 67/2018.

Documento assinado eletronicamente por MARIA JANÚSIA SOUTO OMENA, Técnico
Judiciário, em 09/11/2018, às 12:34, 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
0462541 e o código CRC 4E55F821.
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DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2018.
À AJ-DG.
 
Sr. Assessor,
 
Remeto os autos em atenção ao Despacho GSAD

0461866, após a reserva de crédito a que se refere o
Despacho SGO 0462511.

 
Ao mesmo tempo envio à SAD, para ciência do

conteúdo do Despacho SGO supracitado.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 09/11/2018, às 13:23,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0462637 e o código CRC 361CABEF.

0005890-83.2018.6.02.8000 0462637v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2018.
Ao Gestor para, sem prejuízo da tramitação do

presente feito, ciência e eventual manifestação acerca do
Despacho SGO 0462511.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/11/2018, às 16:48, 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
0462706 e o código CRC 5C84552C.

0005890-83.2018.6.02.8000 0462706v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001188  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0005890-83.2018.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE 
ÚNICO) 
Data: XX de XXXX de 2018 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
Horário Abertura: XX horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 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 GLOBAL 
(LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a 
contratação de PESSOA JURÍDICA para Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós 
pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 
 
       O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei n.º 
9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de 
02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – PGO, Portaria nº 1.137, de 20/12/1994, e 
Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das Comunicações – Tarifação de Chamada 
Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de 07/08/2007, Regulamento do Serviço 
Móvel Pessoal - SMP e Lei n.º 8.078, de 11/09/1990, Código de Defesa do 
Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de 
junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada no DOU, Seção 1, edição 
de 19/06/01, a qual adota a aplicação do SICAF na Secretaria deste Tribunal. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a Prestação de Serviço Móvel Pessoal 
(SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com 
roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento 
de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com 
os respectivos chips SIM Card, conforme especificações e condições disponíveis 
neste Edital e seus anexos. 

1.2.  Todos os serviços dar-se-ão sob a modalidade corporativa, com o 
fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo com 
as especificações mínimas ou superiores às descritas no Termo de Referência 
(Anexo I), e respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal 
(SMP) da ANATEL. 
 
2 – DA VIGÊNCIA 
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2.1.  O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, com 
início a partir da sua assinatura, e eficácia legal após a publicação de seu extrato 
no Órgão da Imprensa Oficial, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, conforme disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1  Poderão participar do certame os interessados que atenderem a todas 
as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 
anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste 
Pregão, mormente no que se refere à concessão/autorização para exploração de 
Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades Local e Longa Distância 
Nacional (LDN). 
 
3.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 

 
3.2.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação 
e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.3.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição; 
 
3.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.3.4. estrangeiras que não funcionem no País. 
 
3.4.5. 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. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou 
o mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, este fica impedido de participar da presente licitação, 
correspondendo a simples apresentação da proposta à presunção de que 
inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo-
se, assim, o Pregoeiro bem como a Equipe de Apoio de qualquer responsabilidade 
administrativa, cível ou criminal decorrente desse fato. 
 
3.5.  Não será exigida, para participação neste procedimento licitatório, 
prévia aprovação, pela ANATEL, dos valores que vierem a ser ofertados, em razão 
do sigilo de que se revestem as propostas até a data da realização do pregão. 
 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
4.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão 
proceder ao encaminhamento da proposta de preços, até a data e hora marcadas 
para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando 
então, automaticamente, encerrar-se-á a fase de recebimento das propostas. 

 
5.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 
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5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão 
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.3.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
5.4.  Referentemente ao campo "descrição detalhada do objeto" constante no 
sistema eletrônico, a ser preenchido quando da formulação da proposta, será 
aceita a simples referência “conforme o edital” ou menção similar, no caso de não 
haver detalhamento a ser referido. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que 
a descrição complementar não contrarie as especificações constantes no 
edital, sob pena de desclassificação. 

 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo 
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 

 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas 
para efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o 
proponente na execução contratual. 

 
5.4.3.  No espaço destinado à “descrição detalhada do objeto”, deverão 
constar os dados inexistentes, complementares do CATSER, como descrições 
detalhadas dos serviços ofertados. 
 
5.4.4. Se na proposta inexistir descrição detalhada do objeto, considerar-se-
á que a mesma atende a todas as características exigidas pelo edital. 
 
5.4.5.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer 
outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará 
na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 

5.5.  As declarações referidas no subitem 11.1 “b”, deverão ser enviadas no 
momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as quais serão 
visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser 
solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) 
vencedor(es). 
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5.6.  No preço ofertado deverão estar inclusas todas as despesas necessárias 
à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas ao 
objeto desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços 
do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
  
5.8. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem 
ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas 
como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.9.  Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de 
tais procedimentos. 

 
5.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com 
os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver 
disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
5.12.       A Proposta de Preços ajustada, propriamente dita, contendo as 
especificações detalhadas do objeto ofertado, em conformidade com os Anexos 
deste edital, deverá ser formulada e enviada ao Pregoeiro, pelo Comprasnet, 
conforme itens 8.6 e 8.7 deste edital, contendo o seguinte: 
 

a) a descrição clara e detalhada dos serviços, de acordo com as 
especificações deste Edital; 
 
b) o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da abertura deste Pregão; 
 
c) o valor unitário e total de cada item, bem como o valor global da 
proposta, devendo esta última ser apresentada em algarismo e por extenso, 
prevalecendo esta última forma em caso de divergência. 
 

6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.  O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 
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as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas 
no presente edital. 
 
6.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão 
previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 

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

6.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 

 
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente 
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total dos serviços 
que compõe o lote único, incluindo os tributos que incidem sobre os serviços. 

 
7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 
do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a 
sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado 
para divulgação desta licitação. 
 

7.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos 
lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
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aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, 
automaticamente, a recepção de lances. 
 
7.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério 
de menor preço global (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.    Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores obtidos pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, dispostos no Anexo I-B, 
considerando o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, que representam 
uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de modo algum, 
vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 
 

8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total do 
lote e ao valor total de cada item que o compõe. 

 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta 
ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua 
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

 
8.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 

8.6   A Planilha de Formação de Preço deverá  estar preenchida com os 
preços constantes do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS ou PLANO ALTERNATIVO DE 
SERVIÇOS e ser confeccionada conforme Anexo I-A deste Edital e enviada 
quando solicitado pelo pregoeiro.  
 
8.7   Na fase de aceitação, o pregoeiro solicitará ao licitante cuja proposta 
esteja em primeiro lugar, o envio de anexo contendo a proposta ajustada e a 
Planilha de Formação de Preços a que se refere o item 8.6., relativamente ao 
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último lance ofertado. Para tanto, o pregoeiro fará uso da opção “Convocar 
Anexo”, selecionando na tela do Sistema, o fornecedor convocado.  
 

8.7.1 O Sistema encaminhará, via chat, mensagem de convocação 
disponibilizando-a a todos, inclusive para a sociedade. Nesse momento o 
fornecedor convocado poderá encaminhar arquivo anexo, por meio do link 
“Anexar”, disponível apenas para o fornecedor selecionado.  

 
8.8  Serão recusadas, no curso da análise, os licitantes cujos lances não 
atendam às condições e especificações contidas neste Edital e seus Anexos.  

8.9. A licitante vencedora deverá encaminhar seu PLANO BÁSICO DE 
SERVIÇOS ou PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS, aprovado pela ANATEL, como 
anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. 

8.10. No caso da licitante vencedora apresentar proposta baseada em plano 
alternativo de ser aprovado pela ANATEL, este deverá ser homologado no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do contrato, sob pena 
de rescisão do mesmo e aplicação das penalidades cabíveis. 

8.11.  Os documentos exigidos para habilitação que não estejam 
contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo 
sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação 
deverão ser encaminhados, também pelo sistema, 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 sugerida no ANEXO II. 

8.12.  Não poderão ser cobradas tarifas por serviços ou facilidades não 
solicitados e expressamente autorizados pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 
 
9 - DA HABILITAÇÃO 
 
9.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, 
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio 
de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda Municipal. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório 
com data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o 
documento do licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo 
referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o 
licitante o encaminhe, via protocolo. 
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b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de 
certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em 
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 
5.5. do edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 
habilitação da empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze 
anos;  
c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 
 

d) Quanto à qualificação econômico-financeira: certidão negativa de falência 
ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica há 
menos de 90 (noventa) dias da data de abertura do certame;  
 
e) Quanto à qualificação técnica: 
 

e.1) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver 
vinculada a licitante; 
 
e.2) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 
e compatível com o objeto deste Pregão, mediante cópia do contrato de 
concessão ou do termo de autorização para a Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós-pago, outorgada pelo poder concedente nos termos 
da legislação em vigor.  

 
9.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à 
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros 
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência 
(http://www.portaltransparencia.gov.br).  
 
9.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, 
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, 
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade. 

 
9.3.1. 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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9.4. A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas 
de Pequeno Porte licitantes será exigida para efeito de contratação, conforme 
estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto 
nº 8.538/2015. 
 

9.4.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de 
cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da 
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 
9.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase 
de habilitação. 
 
9.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 
9.4.4.  A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame 
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 
9.4.1. e 9.4.3. 
 
9.4.5.   A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à 
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 

 
9.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o 
disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo 
complementação posterior. 
 
9.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de 
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
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10.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela 
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e 
quatro horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 

 
10.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 
Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão 
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-
al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
11.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de 
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões 
do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais 
licitantes,desde logo intimados para, querendo, apresentar contra-razões em igual 
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, 
submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
11.4. O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles 
atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
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12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos 
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 
 
13 - DA CONTRATAÇÃO 
 
13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as 
especificações do objeto, valor, prazo de pagamento, em conformidade com este 
edital. 
 
13.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
13.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
13.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro 
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
     
14 - DO REAJUSTE  
 

14.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base 
estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços 
de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre 
intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes 
concedidos. 

14.2.  De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a 
determinar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, a partir da 
mesma data-base. 

14.3.  O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um) ano, 
se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n° 9.069, de 
29 de junho de 1995. 

14.4.  Os reajustes devem ser solicitados previamente ao CONTRATANTE, por 
meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido todos os motivos de 
fato e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
que serão revisados mediante Termo aditivo. 
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14.5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados alterados ou extintos, 
bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a 
data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme 
o caso. 

 
15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução contratual, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 
a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  

 
15.2.  Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita 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. 

 
15.3.  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
15.4.  A Licitante ficará sujeita a aplicação das seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 
total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa 
injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou 
assinar o instrumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após 
regularmente convocada; 

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado 
a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir 
do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, 
caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo 
de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do Contrato; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 
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g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes. 

 

15.5.  As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do item 15.4 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

 
15.6.   Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 
8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado atos 
ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
 
15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na aplicação 
de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas e a pontuação 
a seguir: 
 

 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados 

pelo CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso. 

0,3 

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao 

CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário. 

 
0,3 

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou 
fração). 

0,5 

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento 
não especificada nesta tabela. 

0,5 

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de 
indisponibilidade. 

0,5 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela 

soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o 

CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito. 

1,0 

Ocorrências Pontos 

Cobrança por serviços não prestados. 0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3 

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características 

técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos 

de atraso. 

0,3 
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Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 

(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da 

fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou 

em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do 

serviço, com todos os tributos e encargos. 

1,0 

 

15.8. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação 
das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato 
gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE aplique as 
seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum necessário 
à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, observado o 
processo administrativo: 
 

Pontuação acumulada Sanção 

1 (um) ponto Advertência. 

2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato. 

 

15.9. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão 
zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

 

15.10. No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada ao 
CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral do 
contrato. 

15.11. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

15.12. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do 
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova 
contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 
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15.13. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla 
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
15.14. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 

 
15.15. 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. 

 
15.16.  A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, 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.  

 
15.17.   Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/93. 

 
15.18.   Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
15.19.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
15.20. O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
15.21.  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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral 
dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
15.22.   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
15.23.    Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial  do 
contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 10 (dez) 
dias na entrega ou na regularização de eventuais riscos. 
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16 - DO PAGAMENTO 
 
16.1. Vide Cláusula Quarta da minuta do contrato (Anexo III). 
 
17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
17.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
em 2018, consignados 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). 
 
17.2.  As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de 
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas 
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada 
exercício financeiro. 
 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
18.1. Vide Cláusula Oitava da minuta do contrato (Anexo III). 
 
19- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
19.1. Vide Cláusula Sétima da minuta do contrato (Anexo III). 
 
20 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 

20.1. Os serviços e bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor do 
contrato no momento da entrega dos terminais móveis e chips, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no 
Termo de Referência (Anexo I-A) e na proposta. 

20.2.  Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, 
quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência 
(Anexo I-A) e na proposta, devendo ser corrigidos ou substituídos no prazo fixado 
pelo gestor do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades. 

20.3. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 
(trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade 
e quantidade do serviço e materiais fornecidos, com a consequente aceitação 
mediante termo circunstanciado. 

20.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no último dia do prazo assinalado no item anterior. 

20.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta 
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execução do contrato. 
 

21 – DA GARANTIA 

 21.1.  A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da assinatura deste Contrato, a apresentar garantia em favor do 
CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa 
das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; 

b) seguro-garantia; ou 

c) fiança bancária. 

21.2.  A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) meses após o 
término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação. 

22 – DA SUSTENTABILIDADE 

22.1. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução dos 
serviços, deverá ficar encarregada de promover o descarte adequado dos 
aparelhos, baterias e demais materiais recolhidos, seja quando da substituição por 
outros, ou quando forem danificados irreversivelmente, seguindo os preceitos da 
Lei nº 12.305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, 
na forma da legislação vigente. 
 
23.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
23.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4.  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. 
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23.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no TRE/AL. 
 
23.6. No julgamento da habilitação e das propostas, 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. 
 
23.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem 
comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 
23.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
23.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Av. 
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 
COMAP, 6º andar, Centro, CEP 57051-090, Maceió/AL. 
 
23.10.    Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 
 
23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9., no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Planilha de formação de preços; 
ANEXO I-B – Preços máximos admitidos; 
ANEXO I-C - Especificações mínimas dos equipamentos e materiais; 
ANEXO II – Modelo de Planilha para contratação; 
ANEXO III – Minuta do Contrato; 
 

23.15.  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. 
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  Maceió/AL, XX de XXXX de 2018. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                  Chefe da Seção de Licitações e Contratos  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. DO OBJETO 

1.1 Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas 
modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e 
serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de: a) 26 (vinte 
e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com os 
respectivos chips SIM Card, de acordo com as especificações e condições 
constantes deste instrumento e seus anexos. 

1.2 Todos os serviços dar-se-ão sob a modalidade corporativa, com o 
fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo 
com as especificações mínimas ou superiores às descritas neste Termo de 
Referência, e respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) da ANATEL. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Esta contratação tem por finalidade o fornecimento de serviço de 
telefonia móvel pessoal (SMP) para a comunicação de autoridades, servidores 
e funcionários à disposição do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, 
em suas necessidades cotidianas de comunicação no desempenho das 
atividades de interesse do órgão. 

2.2. O serviço móvel pessoal (SMP) compreende o serviço de 
telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a 
comunicação entre Estações Móveis ou destas para outras redes de 
telecomunicações de interesse coletivo, além de serviços de valor agregado 
como envio de mensagens de texto, caixa postal e acesso à Internet através 
dos dispositivos contratados. 

2.3. O serviço de telefonia móvel pessoal, com fornecimento dos 
respectivos aparelhos na forma de comodato, passou a ser muito importante 
no desenvolvimento das ações da Administração, pois é a partir dessa 
tecnologia que a transmissão das informações entre os gestores e demais 
servidores do tribunal ocorre de maneira mais eficaz. A contratação do serviço 
é essencial também pela constante necessidade de comunicação, com rápida 
resposta, nas viagens a serviço, dentro ou fora do Estado, de maneira que o 
tempo e o custo dispendidos nos processos de tomada de decisão são 
reduzidos de forma significativa, ao passo em que as situações urgentes ou 
emergenciais são solucionadas mais prontamente. 

2.4. É também por essas razões que se propõe a contratação dos 
serviços de acesso a dados por meio de tecnologia 4G e de chamadas de 
longa distância nacional. 

2.5. Pretende-se ainda garantir a continuidade dos serviços de 
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comunicação de voz e dados via rede móvel no TRE/AL, a fim de evitar 
transtornos pela falta desses serviços, tendo em vista o encerramento da 
vigência do atual contrato em dezembro de 2018. 

2.6. A concentração dos itens em grupo único levou em considerações 
questões técnicas, uma vez que não podem ser separados e oferecidos por 
operadoras diferentes, porque todos os itens do grupo, incluindo o serviço de 
internet móvel, guardam correlação entre si, sendo a conjunção necessária 
para a implantação dos serviços especificados neste termo de referência. 

 

2.7. As quantidades foram estimadas com base na utilização do atual 
contrato o qual tem atendido às necessidades da Instituição. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços especificados neste Termo de Referência enquadram-se 
na categoria de bens e serviços comuns de que trata a Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, e o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, por possuírem 
padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente 
encontradas no mercado. 

3.2. Os serviços a serem contratados possuem natureza contínua, pois 
pela sua essencialidade, visam atender à necessidade permanente da 
Administração, por mais de um exercício financeiro, razão pela qual poderão 
ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 
(sessenta) meses, conforme inciso II, artigo 57, da Lei n° 8.666/93. 

 

4. DEFINIÇÕES 

4.1. Para efeito deste termo de referência, bem ainda, em se tratando 
de telefonia móvel, devem ser consideradas algumas definições importantes, 
tais quais: 

4.2. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES – É o conjunto de atividades que 
possibilita a oferta de telecomunicações, por meio da transmissão de voz e de 
outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, 
situados em áreas locais distintas no território nacional, dentro das regiões 
definidas no Plano Geral de Outorga. 

4.3. SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC: é o serviço de 
telecomunicações destinado ao uso público em geral e prestado nos regimes 
público e privado, nos termos dos arts. 18, inciso I, 64 e 65, inciso II, da Lei n.º 
9.472, de 16/07/1997, e conforme o Plano Geral de Outorgas (PGO), aprovado 
pelo Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, por meio da transmissão de voz e de 
outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, 
utilizando processos de telefonia. 

4.4. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP): entende-se como sendo o serviço 
de telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a 
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comunicação entre Estações Móveis e de Estações Móveis para outras 
estações, caracterizado por possibilitar a comunicação entre estações de uma 
mesma Área de Registro do SMP ou acesso a redes de telecomunicações de 
interesse coletivo. 

4.5. ACESSO, LINHA, TERMINAL: aparelho que possibilita acesso do 
usuário ao SMP. 

4.6. ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações, entidade 
integrante da Administração Pública Federal Indireta, submetida a regime 
autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a 
função de órgão regulador das telecomunicações e sede no Distrito Federal. 

4.7. PLANO DE SERVIÇO: documento que descreve as condições de 
prestação do serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso, 
utilização de serviços eventuais e 

suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços associados, seus valores 
e as regras e critérios de aplicação. 

4.8. PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS: plano de serviço de oferta obrigatória 
e não discriminatória a todos os usuários dos serviços de telefonia, registrado 
na ANATEL. 

4.9. PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS: plano opcional ao Plano Básico 
de Serviço, homologado pela ANATEL sendo a estrutura de preços definida 
pela Prestadora, visando a melhor adequação da prestação do serviço para o 
atendimento às necessidades do mercado. 

4.10. OPERADORA: empresa ou consórcio de empresas que prestam 
serviços de Telefonia Móvel. 

4.11. ÁREA DE REGISTRO – AR: área geográfica contínua, definida pela 
ANATEL, onde é prestado o SMP, tendo o mesmo limite geográfico de uma 
Área de Tarifação, onde a Estação Móvel do SMP é registrada. 

4.12. ÁREA DE SERVIÇO DA PRESTADORA: conjunto de áreas de cobertura 
de uma mesma prestadora de SMP. 

4.13. CHAMADAS VC MÓVEL/MÓVEL INTRAGRUPO: chamadas efetuadas 
dentro de cada grupo, da mesma operadora, do mesmo código de área. 

4.14. ESTAÇÃO MÓVEL: estação de telecomunicações do Serviço Móvel 
Pessoal que pode operar quando em movimento ou estacionada em lugar não 
especificado. 

4.15. LIGAÇÕES INTRAOPERADORA: São aquelas que são originadas e 
terminam na mesma operadora. 

4.16. LIGAÇÕES EXTRAOPERADORA: São aquelas que terminam fora da 
rede da operadora contratada. 

4.17. PERFIL DE TRÁFEGO: quantitativo médio mensal estimado, em 
minutos, de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e das 
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localidades de destino de maior ocorrência. 

4.18. PORTABILIDADE NUMÉRICA: facilidade que possibilita ao usuário de 
serviço de telecomunicações manter o código de acesso a ele designado, 
independentemente de prestadora de serviço de telecomunicações ou de área 
de prestação de serviço. 

4.19. ROAMING: facilidade que permite a uma Estação Móvel visitante 
acessar ou ser acessada pelo Serviço de Telefonia Móvel, em um sistema 
visitado. 

4.20. VALOR DE COMUNICAÇÃO (VC): valor devido pelo Usuário, por 
unidade de tempo, pela realização de comunicação. 

4.21. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Mesma operadora: chamadas 
originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP dentro da 
mesma Área de Registro e dentro da rede da operadora contratada. Unidade 
de medida: minuto. 

4.22. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Outras operadoras: chamadas 
originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP dentro da 
mesma Área de Registro e dentro da rede de outra operadora, distinta da 
operadora contratada. Unidade de medida: minuto. 

4.23. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Acesso Fixo: chamadas 
originadas do acesso móvel contratado para outros acessos STFC dentro da 
mesma Área de Registro. Unidade de medida: minuto. 

4.24. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-Móvel– Mesma 
operadora: chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros 
acessos SMP dentro da mesma Área de Tarifação Primária e dentro da rede da 
operadora contratada. Unidade de medida: minuto. 

4.25. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-Móvel – Outras 
operadoras: chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros 
acessos SMP dentro da mesma Área de Tarifação Primária e pertencentes à 
rede de outra operadora, distinta da operadora contratada. Unidade de 
medida: minuto. 

4.26. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-fixo: chamadas 
originadas do acesso móvel contratado para outros acessos STFC dentro da 
mesma Área de Tarifação Primária. Unidade de medida: minuto. 

4.27. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-Móvel – Mesma 
operadora: chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros 
acessos SMP em outra Área de Tarifação Primária e dentro da rede da 
operadora contratada. Unidade de medida: minuto. 

4.28. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-Móvel – Outras 
operadoras: chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros 
acessos SMP em outra Área de Tarifação Primária e dentro da rede de outra 
operadora, distinta da operadora contratada.  Unidade de medida: minuto. 

4.29. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-fixo: chamadas 
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originadas do acesso móvel contratado para outros acessos STFC em outra 
Área de Tarifação Primária. Unidade de medida: minuto 

4.30. ADICIONAL POR CHAMADA (AD): valor adicional por chamada, 
recebida ou realizada, quando o acesso móvel estiver fora de sua Área de 
Mobilidade (visitante).Unidade de medida: evento. 

4.31. DESLOCAMENTO 1 (DSL1): Tarifa de redirecionamento de chamadas 
para acessos móveis que recebem chamadas fora da área de mobilidade, mas 
dentro da área de numeração primária. Unidade de medida: minuto. 

4.32. DESLOCAMENTO 2 (DSL2): Tarifa de redirecionamento de chamadas 
para acessos móveis que recebem chamadas fora da área de mobilidade e 
fora da área de numeração primária. Unidade de medida: minuto. 

4.33. MENSAGEM DE TEXTO (SMS): mensagem enviada a outro acesso 
móvel com conteúdo de texto somente, normalmente identificada a cada 140 
caracteres. Unidade de medida: evento. 

4.34. MENSAGEM MULTIMÍDIA (MMS): mensagem enviada a outro acesso 
móvel com conteúdo de texto, imagem, áudio e vídeo. Unidade de medida: 
evento. 

4.35. SERVIÇO DE DADOS: pacote de serviço de dados ilimitados, com 
conexão à internet banda larga 4G, ou tecnologia superior, associado ao 
acesso móvel, com franquia mensal mínima, disponível em todo território 
nacional, incluídas eventuais taxas de deslocamento e adicionais. Unidade de 
medida: serviço. 

4.36. SERVIÇO DE GESTÃO ON-LINE: serviço on-line via internet para 
gerenciamento do uso e consumo das linhas de contratadas de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP), com a definição de regras de uso. 

 

5. VIGÊNCIA 

5.1. O Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a contar da 
data de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com 
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
administração, limitado a 60 (sessenta) meses, conforme preconiza o art. 57, 
inc. II, da Lei n° 8.666 de 1993. 

5.2. Esse prazo mínimo da contratação foi estipulado de modo a permitir 
às operadoras de telefonia realizarem a amortização dos aparelhos fornecidos 
em comodato, sem que os preços dos serviços sejam onerados além do 
necessário para a equalização dos investimentos efetuados. 

 

6. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

6.1. Os serviços de telecomunicações móvel pessoal e de internet móvel 
pessoal deverão ser de característica pós-pago, tecnologia digital, sendo que 
os acessos habilitados com serviço de dados, deverão ser com tecnologia que 
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permita fazer e receber ligações, e, conexão à internet tipo 4G ou superior, 
onde haja disponibilidade, sem a necessidade de habilitação de outro 
equipamento. 

6.2. A CONTRATADA deve seguir todos os indicadores de qualidade do 
serviço de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da 
Qualidade (RGQ-SMP) da Anatel – Resolução nº 575/2011 ou mais atual. 

6.3. A cobertura local externa da operadora será aquela exigida pela 
ANATEL e não poderá ser exigido a cobertura “indoor” quando esta depender 
de investimentos adicionais (antenas internas) pela operadora. 

6.4. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a CONTRATADA 
deverá permitir a habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os 
aparelhos, com chips SIM Cards com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM 
(3FF) e nano-SIM card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, 
habilitados e compatíveis com sua rede de telefonia móvel, na quantidade 
solicitada pelo CONTRATANTE. 

6.5. A fim de garantir a continuidade da prestação do serviço ao usuário 
final, em caso de falhas/defeitos nos SIM Cards em uso, a CONTRATADA 
deverá fornecer 20 (vinte) chips SIM Cards virgens extras. 

6.6. Os chips fornecidos inicialmente, bem como eventuais substituições 
ao longo do prazo contratual, são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, sem custos adicionais ao CONTRATANTE. 

6.7. O CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de 
portabilidade numérica, devendo esta manter os números utilizados pelo 
CONTRATANTE, sem qualquer ônus, e independentemente da operadora do 
serviço a que esteja atualmente vinculado. A CONTRATADA deverá respeitar o 
prazo de 3 (três) dias úteis estabelecido pela ANATEL para a realização deste 
serviço, após a liberação dos números pela operadora de origem. 

6.8. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática, 
sem custo adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel ou 
de qualquer outro equipamento, em todo o território nacional. 

6.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar os serviços de chamada em 
espera, desvio de chamada, consulta, conferência, identificação de chamada, 
correio de voz, SMS (Short Message Service) bidirecional. 

6.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar a facilidade para que as 
ligações de longa distância sejam realizadas somente por meio do Código de 
Seleção de Prestadora (CSP), definido pela Administração, podendo ser 
implementada utilizando recurso da rede de telecomunicações do dispositivo 
associado ao serviço ou por intermédio de facilidade de autogestão 
disponibilizada pela CONTRATADA. 

6.11. As chamadas entre os acessos intragrupo deverão ter tarifa zero. 

6.12. A CONTRATADA deverá providenciar a substituição a cada 24 meses 
de todos os aparelhos celulares cedidos, em regime de comodato, a 
CONTRATADA por modelos novos atualizados tecnologicamente, sem 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0463559)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 137



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

27 

 

quaisquer ônus para o CONTRATANTE, devendo a troca ocorrer em até 30 
(trinta) dias após a assinatura do termo aditivo de prorrogação do contrato. 
Nos casos em que o prazo de renovação for igual ou superior a 12 meses e 
inferior a 24 meses, a empresa terá obrigatoriedade de trocar somente 50% 
(quarenta por cento) de cada um dos tipos dos aparelhos fornecidos. No caso 
de renovações inferiores a 12 meses não haverá a obrigatoriedade de troca 
dos aparelhos. 

6.13. A CONTRATADA deverá substituir qualquer aparelho que apresentar 
defeito de fabricação, após laudo técnico da rede autorizada, desde que não 
constatado uso indevido do equipamento, de forma a não gerar interrupção 
do serviço. 

6.14. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus 
para o CONTRATANTE: 

a) Habilitação; 

b) Escolha ou troca de número; 

c) Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem da linha 
celular; 

d) Facilidades de identificador de chamadas, transferência temporária de 
chamada (siga- me, neste caso não haverá gestão sobre as ligações 
nesse serviço), conferência, chamada em espera, não perturbe e 
ocultação do número da linha no identificador de chamadas do telefone 
de destino; 

e) Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha; 

f) Reativação de número de linha; 

g) Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária eletrônica); 

h) Adicional de chamadas; 

i) Deslocamento; 

j) Disponibilização de ferramenta on-line (conta on-line) para consulta 
ao detalhamento das faturas e dos serviços ainda não faturados, com 
acesso aos gestores e/ou administradores do contrato. 

6.15. Os dispositivos de comunicação de dados e voz deverão, 
obrigatoriamente, estar habilitados e aptos para funcionamento em todo o 
território nacional. 

6.16. A cobertura para o serviço de telefonia móvel pessoal – SMP deverá 
abranger os principais centros urbanos, especialmente as capitais, com 
roaming automático entre as localidades. 

6.17. Para o serviço de dados ilimitados, os dispositivos de comunicação 
deverão ser habilitados e aptos para funcionamento nos principais centros 
urbanos, especialmente nas capitais, com as franquias mínimas estabelecidas 
nas especificações do serviço, incluindo a assinatura de provedor de acesso à 
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Internet, com garantia de Taxa de Transmissão Instantânea nominal mínima 
de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G, 4 Mbps para 
4G e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre 
obedecendo as normativas da ANATEL. Após a ultrapassagem do limite da 
franquia, a redução da velocidade do acesso a dados não poderá ser inferior a 
128 Kbps, e não deverá gerar custos adicionais por dados transferidos além 
da franquia. 

6.18. Durante a vigência do contrato, o CONTRATANTE poderá solicitar, 
mediante aditamento contratual, a habilitação de outros serviços que sejam 
implementados pela CONTRATADA em decorrência da evolução tecnológica. 

6.19. Por padrão, todo e qualquer serviço que possa gerar custos 
adicionais para o CONTRATANTE deve ser bloqueado pela CONTRATADA sem 
que tal bloqueio gere qualquer ônus. 

6.20. A CONTRATADA deverá disponibilizar Sistema de Gestão on-line 
com, pelo menos, as seguintes características: 

a) Ter interface de gerenciamento web; 

b) Possibilitar a determinação de limites mensais de gastos para cada 
acesso, por minutos/unidades ou por valores (semelhante ao sistema pós-
pago controlado); 

c) Possibilitar o bloqueio de ligações de forma que alguns acessos só 
possam efetuar chamadas intragrupo, possibilitar o bloqueio por tipo de 
chamada (longa distância nacional, longa distância internacional, fixo e 
móvel); 

d) Definir o perfil de utilização de cada linha; 

e) Agrupar as linhas em centros de custos e departamentos; 

f) Permitir o acesso ao sistema, mediante login com uso de senha 
pessoal, para garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às 
facilidades da ferramenta. 

6.21. Por padrão e sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, 
deverão ser bloqueados previamente pela CONTRATADA o uso dos serviços de 
dados em deslocamento internacional, chamadas para códigos de acesso 
0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), Hora Certa (130) e 
similares, serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS), salas de jogos e de 
bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS, utilização avulsa de serviços 
de dados por meio dos terminais que não tenham assinatura de dados 
contratada e quaisquer serviços tarifados não cobertos pelo contrato. 

6.21.1. O bloqueio deverá ser executado no sistema da operadora e 
não através dos aparelhos celulares. 

6.22. A CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo, para todas as 
solicitações efetuadas. 

6.23. A CONTRATADA deverá manter em funcionamento contínuo todos os 
acessos móveis pessoais, sendo que, na hipótese de ocorrência de 
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interrupções, as falhas deverão ser corrigidas e o serviço restabelecido em no 
máximo 24 (vinte e quatro) horas. O bloqueio dos terminais, somente poderá 
ser executado por solicitação formal do CONTRATANTE. 

6.24. As chamadas deverão ser realizadas com boa qualidade de 
transmissão, em níveis adequados, sem ruídos ou interferências e com baixa 
incidência de queda das ligações. 

6.25. A CONTRATADA deverá dispor de sistemas de supervisão para atuar 
preventivamente na detecção de defeitos. 

6.26. Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia de 
funcionamento para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o CONTRATANTE poderá 
solicitar a migração, sem ônus, para essa tecnologia, desde que os aparelhos 
fornecidos tenham suporte para a mesma, que não ocorra desequilíbrio 
financeiro do contrato e que a tecnologia anterior seja descontinuada ou 
ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto. Caso contrário, essa 
nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de novos acessos e 
nas trocas de aparelhos previstas no presente Termo de Referência. 

6.27. Todos os acessos móveis contratados possuirão serviços individuais, 
de acordo com o especificado no Anexo I. 

 

7. DA SUSTENTABILIDADE 

7.1. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução dos 
serviços, deverá ficar encarregada de promover o descarte adequado dos 
aparelhos, baterias e demais materiais recolhidos, seja quando da 
substituição por outros, ou quando forem danificados irreversivelmente, 
seguindo os preceitos da Lei nº 12.305/10, que trata da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS). 

 

8. PERFIL DO TRÁFEGO 

8.1. O perfil de tráfego das ligações telefônicas, especificado neste 
Termo de Referência, para os tipos de chamadas do Anexo I, servirá tão 
somente de subsídio às empresas interessadas na formulação das propostas, 
na análise e aferição da proposta mais vantajosa para a Administração. O 
perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso futuro. 

 

9. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

9.1. Os serviços e bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor do 
contrato no momento da entrega dos terminais móveis e chips, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 
neste Termo de Referência e na proposta. 

9.2. Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, 
quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de 
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Referência e na proposta, devendo serem corrigidos ou substituídos no prazo 
fixado pelo gestor do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da 
aplicação de penalidades. 

9.3. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 
30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da 
qualidade e quantidade do serviço e materiais fornecidos, com a consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado. 

9.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não 
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo no último dia do prazo assinalado no 
item anterior. 

9.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

10. PAGAMENTO 

10.1. O pagamento mensal dependerá da utilização dos serviços, 
podendo haver variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e as 
quantidades estimadas neste processo de contratação. 

10.2. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, em papel 
ou em arquivo eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em 
relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa 
realizar sua verificação e, não havendo problemas, promover as medidas 
necessárias ao pagamento, podendo ser realizado por meio do código de 
barras contido na fatura ou por Ordem Bancária. 

10.3. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à 
CONTRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir 
da reapresentação do documento para pagamento devidamente corrigido, 
acompanhado dos detalhamentos de cada número, também devidamente 
corrigidos, admitindo-se que o documento corrigido possa ser um boleto para 
pagamento, fazendo referência a Nota Fiscal contestada e dando quitação à 
mesma. 

10.4. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota 
Fiscal, os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do 
valor correspondente no próximo documento de cobrança. 

10.5. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será 
feito mediante ateste das Notas Fiscais. 

10.6. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes 
desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 (sessenta) e 
90 (noventa), para as modalidades local e longa distância nacional, 
respectivamente. 

10.7. No caso de eventual atraso nos pagamentos, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 
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convencionado que os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE serão 
de 6% a.a (seis por cento ao ano), pro rata die, apurados desde a data do 
primeiro dia útil de atraso até a data do efetivo pagamento da parcela, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde: 

EM= Encargos moratórios. 

I= Índice de atualização financeira = 0,0001644. 

N= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento. VP= Valor da parcela vencida. 

11. REAJUSTE DE PREÇOS 

11.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base 
estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de 
Serviços de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-
se sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos 
reajustes concedidos. 

11.2. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a 
determinar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, a 
partir da mesma data-base. 

11.3. O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um) 
ano, se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n° 
9.069, de 29 de junho de 1995. 

11.4. Os reajustes devem ser solicitados previamente ao CONTRATANTE, 
por meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido todos os 
motivos de fato e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos após a 
data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, que serão revisados mediante Termo aditivo. 

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

12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

12.1. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato 
ou Edital. 

12.2. Designar formalmente um gestor titular e um substituto para 
acompanharem e fiscalizarem a execução deste contrato. Poderá ser 
designado um terceiro servidor, como fiscal técnico, para acompanhar 
diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais 
falhas na execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor. 

12.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias. 
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12.4. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA. 

12.5. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 
dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando 
necessário. 

12.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelos empregados da CONTRATADA. 

12.7. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços 
por intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

12.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e 
contratuais cabíveis. 

12.9. Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos 
móveis, cujo motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O 
valor a ser ressarcido deverá ser igual ao preço apresentado em nota 
fiscal/fatura quando da entrega do equipamento. 

12.10. Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução 
à CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em regime 
de comodato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso e/ou desgaste 
natural dos equipamentos. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em 
especial no que se refere à implantação, operação e níveis de serviço. 

13.2. Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização 
firmado(s) com a ANATEL e atender às demais disposições regulamentares 
pertinentes aos serviços a serem prestados. 

13.3. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no 
âmbito federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar 
os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por 
regulamentação da ANATEL. 

13.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

13.5. Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do 
contrato, salvaguardados os casos de interrupções programadas. 

13.6. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação 
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por 
telefone ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 
(sete) dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta 
designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, 
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disponível em horário comercial, aceitando-se a disponibilização de central de 
atendimento no estilo call center para atendimento específico ao Governo e 
grandes clientes corporativos. 

13.7. Credenciar por escrito, junto ao CONTRATANTE, um preposto idôneo 
com poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no 
tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo 
de Referência. 

13.7.1. O preposto deverá ser credenciado no prazo máximo de 05 
(cinco) dias após a assinatura do contrato. 

13.7.2. A CONTRATADA deverá, no momento do afastamento do 
preposto definitivamente ou temporariamente, comunicar ao Gestor do 
Contrato por escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto 
até o fim do próximo dia útil. 

13.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE por intermédio de consultor designado para 
acompanhamento do contrato no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 
corridas, a contar de sua solicitação. 

13.9. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos 
serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz. 

13.10. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e 
irrestrita fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo 
as reclamações formuladas. 

13.11. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade 
nos serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

13.12. Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do 
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de 
voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhes das chamadas 
(número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e 
valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme 
preços contratados no processo licitatório. 

13.13. Apresentar as faturas com o detalhamento das chamadas por ramal ou 
linha. 

13.14. Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que 
forem indicados pelo CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas aos 
contratos a serem firmados, tais como manutenção, configuração, entre 
outras. 

13.15. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto 
contratado, para adoção das medidas cabíveis. 

13.16. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE. 
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13.17. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas 
a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço. 

13.18. Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE que 
não seja em absoluto cumprimento do contrato. 

13.19. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas 
por meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de 
telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e 
legais de quebra de sigilo de telecomunicações. 

13.19.1. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas 
na prestação de serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade 
criminal, na forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais 
esferas. 

13.20. A CONTRATADA deverá sujeitar-se aos acréscimos e supressões 
contratuais estabelecidos na forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais sejam, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 

13.21. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos 
em serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação. 

13.22. Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, 
receber a prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes 
de outras operadoras de serviço sem custo adicional. 

13.23. Providenciar o serviço referente a bloqueio de linhas móveis quando 
solicitado pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações 
e/ou serviços a partir da referida solicitação de bloqueio. Tal cobrança apenas 
poderá ocorrer quando da solicitação de desbloqueio pelo CONTRATANTE e o 
restabelecimento completo da prestação do serviço pela CONTRATADA. Aplica-
se neste caso, a regulamentação da ANATEL referente ao prazo de suspensão 
dos serviços. 

13.24. O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser executado 
por solicitação de representante credenciado do CONTRATANTE. 

13.25. Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de 
número e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE. 

13.26. No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois) 
dias úteis a reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, 
devendo permanecer o mesmo número do chip substituído. 

13.27. Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, 
entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente 
solicitado, somente pelo gestor do contrato. 

13.28. Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos 
serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com os 
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aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações 
mínimas previstas neste Termo de Referência. 

13.29. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, testar e ativar os 
equipamentos e serviços conforme este Termo de Referência. 

13.30. Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar 
defeito desde que não constatado uso indevido do equipamento. 

13.30.1. Em caso de defeito, a CONTRATADA deverá realizar a 
intermediação com a assistência técnica do fabricante dos aparelhos, no 
intuito de dar celeridade ao processo de troca ou conserto. 

13.30.2. No caso de defeitos de fabricação, conforme laudo emitido pela 
assistência técnica autorizada, a substituição do aparelho deverá ser 
feita em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação à 
CONTRATADA, e não pode representar nenhum ônus para o CONTRATANTE. 

13.30.3. Durante o período em que o aparelho originalmente fornecido 
estiver em reparo, deverá ser fornecido outro aparelho com o mesmo 
número de acesso, de forma a não gerar interrupção do serviço e sem que 
isso acarrete qualquer ônus extra para o CONTRATANTE. 

13.31. Deverá a CONTRATADA, em caso de extravio de qualquer natureza, 
inclusive roubo ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho, disponibilizar 
um novo aparelho com o mesmo código de acesso, observando os prazos 
fixados e efetuar, caso queira, a cobrança do equipamento extraviado ou 
danificado ao CONTRATANTE, caso o detentor opte por não providenciar a 
substituição por um equipamento igual, similar ou superior às próprias 
expensas. 

13.31.1. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser igual ou inferior 
ao preço constante da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s) 
equipamento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE. 

13.32. A CONTRATADA deverá providenciar uma reserva técnica de 5% de 
cada um dos modelos de aparelhos em uso no Contrato, sem qualquer ônus 
extra para o CONTRATANTE, que serão armazenados pela área responsável 
para agilizar substituições no caso de defeito ou extravio de aparelho. 

13.33. Os aparelhos móveis deverão ser entregues ao CONTRATANTE de 
acordo com os prazos de habilitação definidos deste Termo de Referência, 
incluindo todos os acessórios necessários à plena utilização dos serviços 
contratados, tais como carregador de bateria, cabos de dados, manual do 
usuário etc. 

13.33.1. Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou 
qualquer defeito de operação, os respectivos aparelhos serão recusados, 
ficando a CONTRATADA obrigada a apresentar novo modelo, observado o 
prazo previsto para a entrega dos aparelhos. 

13.34. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em 
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que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados. 

13.35. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a 
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos. 

13.36. Evitar contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de 
acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça. 

13.37. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

 
14. NÍVEIS DE SERVIÇO 

14.1. Para o Serviço Móvel Pessoal, os parâmetros para a medição da 
qualidade são aqueles definidos na regulamentação expedida pela ANATEL, 
em especial o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço 
Móvel Pessoal – RGQSMP (Anexo I à Resolução nº 575, de 28 de outubro de 
2011). 

14.2. Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA poderá 
efetuar periodicamente, a pedido e sob a supervisão do CONTRATANTE, testes 
de verificação da qualidade de transmissão, de forma a identificar eventuais 
falhas de sincronismo, perdas de ligações, perda anormal de sinal, 
travamentos ou outras situações que possam influenciar nos níveis de 
qualidade do serviço. 

14.3. Caso julgue necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar Relatórios 
de qualidade de Serviço, que deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, no formato sintético ou analítico, com o objetivo de comprovar a 
qualidade do serviço prestado. 

14.4. A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item anterior 
está descrito na Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro de 2011, que 
aprovou o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço 
Móvel Pessoal – RGQSMP. 

14.5. As interrupções programadas dos serviços deverão ser 
comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 3 (três) dias 
úteis. 

 

15. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 
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15.1. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão contratados 
com o fornecimento pela CONTRATADA, na modalidade de comodato, de SIM 
Cards e aparelhos Smartphones 4G, aptos para uso e respeitando as 
especificações mínimas definidas neste Termo de Referência. 

15.2. Os quantitativos de equipamentos a serem fornecidos e as 
especificações mínimas constam da tabela do Anexo II deste Termo de 
referência. 

15.3. Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser 
novos, de primeiro uso, não se admitindo peças já usadas, reparadas e/ou 
recondicionadas de fábrica, e ainda, disponibilizados com a respectiva linha, 
em embalagem contendo todos os acessórios disponibilizados pelo fabricante, 
com garantia mínima de 01 (um) ano do próprio fabricante e apresentados ao 
Gestor do Contrato para aprovação prévia, antes da entrega definitiva ao 
usuário final. 

15.4. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da 
CONTRATADA, devendo ser recolhidos por ele após o encerramento do 
contrato. 

15.5. Os sistemas operacionais e os softwares embarcados nos 
dispositivos/equipamentos que forem fornecidos devem estar atualizados e 
licenciados para as funcionalidades contratadas, se proprietárias. 

15.6. O prazo de entrega, deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, no 
caso dos SIM Cards, já devidamente preparados para ativação do serviço, e de 
até 30 (trinta) dias corridos para os aparelhos smartphones, contados a partir 
da data de assinatura do contrato. 

15.7. Em caso de roubo ou furto o CONTRATANTE efetuará 
imediatamente, a devida comunicação à CONTRATADA para bloqueio da linha. 

15.8. O local de entrega será na sede do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió – Alagoas, CEP 
57051-090, no horário das 13h às 19h, de segunda a quinta-feira e das 
7h30mim às 13h30mim. 

 

16. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 
16.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com 
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica 
todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original, sejam 
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 

17. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 
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17.1. A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados da assinatura do Contrato, a apresentar garantia em favor 
do CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 
Contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da CONTRATADA: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido 
pelo Ministério da Fazenda; 

b) seguro-garantia; ou 

c) fiança bancária. 

17.2. A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) meses após o 
término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação. 

 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.2. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 
descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores 
a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que: 

a) não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de 
validade de sua proposta; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame; 

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) não mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar a execução do Contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

18.3. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as 
seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o 
valor total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa 
injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou 
assinar o instrumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após 
regularmente convocada; 

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), 
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calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, 
limitado a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial 
do Contrato; 

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por 
cento), calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de 
inadimplência, a partir do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 
(trinta) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do 
prazo de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do 
Contrato; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 

18.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do item 18.2 poderão 
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

18.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 
8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por 
meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha 
praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou 
demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

18.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na 
aplicação de outras sanções, em conformidade com as ocorrências 
registradas e a pontuação a seguir: 

 

Ocorrências Pontos 

Cobrança por serviços não prestados. 0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3 

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características 

técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos 

de atraso. 

0,3 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos

 solicitados pelo CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) 

horas de atraso. 

0,3 
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Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao 

CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário. 

 
0,3 

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou 

fração). 

0,5 

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento 

não especificada nesta tabela. 

0,5 

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de 

indisponibilidade. 

0,5 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela 

soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o 

CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito. 

1,0 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 

(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da 

fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou 

em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do 

serviço, com todos os tributos e encargos. 

1,0 

 

18.7. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da 
pontuação das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses 
anteriores ao fato gerador. Esta pontuação servirá como base para que o 
CONTRATANTE aplique as seguintes sanções administrativas, de modo que, 
atingindo o quantum necessário à configuração de uma sanção, esta será 
imediatamente aplicada, observado o processo administrativo: 

 

Pontuação acumulada Sanção 

1 (um) ponto Advertência. 

2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do 

valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção. 
3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do 

valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção. 
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do 

valor faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do 

valor faturado do mês de aplicação dessa sanção. 

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato. 
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18.8. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão 
zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

18.9. No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada ao 
CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral 
do contrato. 

18.10. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

18.11. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do 
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova 
contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 

18.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a 
ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993. 

 

19. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA E 
DO CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

19.1. A quantidade estimada na planilha do Anexo I servirá tão somente 
de subsídio para a formulação da proposta de preços. 

19.2. Para fins de julgamento das propostas de preços, será levado em 
conta o critério de menor preço, sendo vencedora a que apresentar o menor 
valor global para 24 meses. 

19.3. Os preços deverão ser expressos em reais e conter todos os tributos 
e encargos decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta 
contratação. 

19.4. O Anexo I demonstra uma estimativa de consumo para 56 
(cinquenta e seis) acessos/linhas, dos quais 26 (vinte e seis) contém serviço 
de dados para acesso à Internet. 

19.5. A estimativa de tráfego não se constitui em qualquer compromisso 
de consumo para o CONTRATANTE. 

19.6. Todos os itens se referem à prestação de serviços no plano pós-pago. 

19.7. De forma a garantir a isonomia na disputa entre as operadoras, 
deve ser adotada como critério de tarifação a metodologia dada pelo Art. 12 
do Anexo à Resolução nº 424 da ANATEL, transcrito a seguir: 

a) unidade de tempo de tarifação: 6 (seis) segundos; 

b) tempo de tarifação mínima: 30 (trinta) segundos; 

c) chamadas faturáveis: somente são faturáveis chamadas com duração 
superior a 3 (três) segundos, observado o disposto no inciso VI; 
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d) no caso de chamadas a cobrar, exceto as chamadas destinadas ao 
código 0800, somente são faturadas as chamadas com duração superior 
a 6 (seis) segundos, contada a partir do término da mensagem 
informativa; 

e) no caso de chamadas encaminhadas ao correio de voz somente são 
faturadas as chamadas com duração superior a 3 (três) segundos, 
contada a partir do sinal audível que acompanha a mensagem 
característica do correio de voz; e 

f) chamadas sucessivas com duração inferior a 30 (trinta) segundos, 
efetuadas entre os mesmos acessos de origem e de destino, e quando o 
intervalo entre o final de uma ligação e o início da seguinte for inferior a 
120 (cento e vinte) segundos são tarifadas como uma única ligação, cuja 
duração é igual ao somatório das durações das chamadas sucessivas ou 
igual ao tempo de tarifação mínima. 

                   Maceió, 10 de outubro de 2018.  

                  Rodrigo Ferreira Moura 

                  Técnico Judiciário  

                    (Responsável pela elaboração do Termo de Referência.) 
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ANEXO I-A 
 

                     PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 
 

QUANTIDADE 
(ESTIMATIVA 

MENSAL) 

UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR TOTAL 
MENSAL 

(R$) 

VALOR TOTAL 
PARA 24 MESES 

(R$) 

56 UNIDADE 
   

56 UNIDADE 
   

56 UNIDADE 
   

1008 MINUTOS 
   

3584 MINUTOS 
   

1008 MINUTOS 
   

504 MINUTOS 
   

392 MINUTOS 
   

168 MINUTOS 
   

168 MINUTOS 
   

56 MINUTOS 
   

168 MINUTOS 
   

168 MINUTOS 
   

56 MINUTOS 
   

 
26 

 
UNIDADE 

   

168 UNIDADE 
   

56 UNIDADE 
   

VALOR TOTAL ESTIMADO 
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ANEXO I-B 
 
 

PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 
 

 
 LOTE ÚNICO – 56 LINHAS 

 
ITEM 

 
SERVIÇO QUANTIDADE 

(ESTIMATIVA 

MENSAL) 

 
UNIDADE PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

 
VALOR TOTAL 

MENSAL  
(R$) 

 
VALOR TOTAL 

ANUAL  
(R$) 

1 ASSINATURA PLANO BÁSICO DE 
SERVIÇOS 

56 UNIDADE R$ 5,00 R$ 280,00 R$ 3.360,00 

  2 ASSINATURA PARA LIGAÇÕES 
INTRAGRUPO NACIONAL 

 
56 

 
UNIDADE 

 
R$ 3,20 

 
R$ 179,20 

 
R$ 2.150,40 

3 ASSINATURA PARA SERVIÇO DE 
GESTÃO ON-LINE 

56 UNIDADE R$ 4,90 R$ 274,40 R$ 3.292,80 

4 VC-1 MÓVEL X MÓVEL – MESMA 
OPERADORA 

1008 MINUTOS R$ 0,10 R$ 100,80 R$ 1.209,60 

5 VC-1 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA 

3584 MINUTOS R$ 0,17 R$ 609,28 R$ 7.311,36 

6 VC-1 MÓVEL X FIXO 1008 MINUTOS R$ 0,17 R$ 171,36 R$ 2.056,32 

7 VC-1 MÓVEL X MÓVEL – EM ROAMING 504 MINUTOS R$ 0,17 R$ 85,68 R$ 1.028,16 

8 VC-1 MÓVEL X FIXO - EM ROAMING 392 MINUTOS R$ 0,17 R$ 66,64 R$ 799,68 

9 LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL – MESMA 
OPERADORA 

168 MINUTOS R$ 0,24 R$ 40,32 R$ 483,84 

10 LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA 

168 MINUTOS R$ 0,99 R$ 166,32 R$ 1.995,84 

11 LDN VC-2 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,58 R$ 32,48 R$ 389,76 

12 LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL – MESMA 
OPERADORA 

168 MINUTOS R$ 0,24 R$ 40,32 R$ 483,84 

13 LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA 

168 MINUTOS R$ 0,99 R$ 166,32 R$ 1.995,84 

14 LDN VC-3 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,58 R$ 32,48 R$ 389,76 

  15 ASSINATURA DE SERVIÇO DE DADOS 
ILIMITADO PARA SMARTPHONE, ALTA 

VELOCIDADE, 4G, NACIONAL, COM 
FRANQUIA MÍNIMA DE 5GB 

 

26 

 

UNIDADE 

 

R$ 64,94 

 

R$ 1.688,44 

 

R$ 20.261,28 

16 SMS (POR MENSAGEM) 168 UNIDADE R$ 0,30 R$ 50,40 R$ 604,80 

17 MMS (FOTO- MENSAGEM) 56 UNIDADE R$ 0,60 R$ 33,60 R$ 403,20 

VALOR TOTAL    R$ 4.018,04 R$ 48.216,48 

IST (DEZEMBRO/2013 A SETEMBRO/2018) 34,15% 

VALOR TOTAL PROJETADO R$5.390,20 64.682,40 
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ANEXO I-C 
 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
 

Quantidade Descrição Especificações mínimas exigidas 

26 Smartphone 
tipo I 

1. Aparelho Smartphone homologado pela ANATEL; 

2. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz); 

3. Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL; 

4. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de 
2,0 GHz ou processador com mais de 4 núcleos com 
velocidade de 1,6 GHz; 

5. Memória interna de 32GB; 

6. Memória RAM de 2GB; 

7. Tamanho de tela de 4,5 polegadas na diagonal; 

8. Tela com touchscreen capacitivo e multitouch; 

9. Resolução Full HD ou Retina; 

10. Câmera traseira com 12 Mp e câmera frontal de 5 Mp; 

11. Conectividade: Wi-Fi (802.11 b/g/n), roteador Wi-Fi, 
Bluetooth, conexão com PC via USB; 

12. Sensor de GPS e de autorrotação de tela; 

13. Leitor de impressões digitais; 

14. Peso Máximo de 220 gramas; 

15. Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt, manual de 
instruções de uso do aparelho em português (imprimido em 
papel ou online); 

15. Bateria com capacidade de 1800 mAh; 

16. Funcionalidades: sistema operacional Android 7 ou IOS 
10, vibração, viva voz, conferência, registro de chamadas 
discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, 
modo avião, chamada em espera, player de música e vídeo, 
browser com suporte a html/html5, envio de SMS e MMS, 
predição de texto, calculadora, agenda de compromissos, 
calendário, alarme/despertador, proteção de tela e acesso ao 
celular por senha ou por impressão digital, suporte a conta 
de e- mail, permitir a visualização de documentos (tipo doc, 
xls, pdf), permitir a localização do celular para o caso de 
perda ou roubo, quando disponível pelo sistema operacional. 
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30 Smartphone 
tipo II 

1. Aparelho Smartphone homologado pela ANATEL; 

2. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz); 

3. Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL; 

4. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) ou mais, com 
velocidade de 1,2 GHz; 

5. Memória interna de 16GB; 

6. Memória RAM de 1GB; 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº XX/2018 

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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ANEXO III 
 

CONTRATO N° XX/2018 
Processo nº 0005890-83.2018.6.02.8000 

 
MINUTA 
 
Contrato de Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades 
Local e Longa Distância Nacional (LDN), que 
entre si celebram a União, por intermédio do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e a 
empresa ______________. 

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida 
Aristeu de Andrade. Nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador José Carlos Malta Marques, 
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 124.811 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 045.410.304-20, residente e domiciliado nesta 
cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada na ..................., n.º 
..............., bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  n° ..................., 
daqui por diante denominada CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) 
.................., residente e domiciliado na ..............., n.º ........., bairro ........., nesta, 
portador da CI sob n.º .............., inscrito no CPF/MF sob n° ................., resolvem 
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós 
pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com fulcro na Lei 
n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
devendo serem observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de 
Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – 
PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das 
Comunicações – Tarifação de Chamada Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de 
07/08/2007, Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - SMP e Lei n.º 8.078, de 
11/09/1990, Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, 
ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, 
publicada no D.O.U., Seção 1, edição de 19/06/01, a qual adota a aplicação do 
SICAF na Secretaria deste Tribunal. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Bem como a Resolução 
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nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sobre normas 
de contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: 
Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem como objeto a Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), 
com roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o 
fornecimento de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones 
do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO  
 
 A execução do presente contrato será feita de forma indireta, mediante 
o regime de empreitada por preço unitário, conforme condições estabelecidas no 
Pregão Eletrônico n.º XX/2018 e seus Anexos, e a proposta da contratada, lançada 
no evento SEI nº XXXX. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
 O contratante pagará à contratada, pelos serviços prestados, os preços 
constantes de sua proposta, sendo de R$ XX (XXXX) o valor global estimado deste 
contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento mensal dependerá da utilização dos 
serviços, podendo haver variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e 
as quantidades estimadas na proposta de preços da contratada). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada deverá apresentar mensalmente, para 
pagamento, as contas telefônicas das linhas telefônicas disponibilizadas através da 
conexão.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As contas deverão ter valor fiscal e apresentar na fatura 
encaminhada os valores das ligações locais de forma separada (móvel-fixo e 
móvel-móvel). 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será creditado em conta corrente da 
contratada, mediante ordem bancária, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a 
partir da apresentação da fatura/nota fiscal, devidamente atestada a cargo da 
fiscalização desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências 
contratuais e não haja fato impeditivo imputável à contratada. 
 
PARÁGRO  QUINTO - Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão 
informados à CONTRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será 
reiniciada a partir da reapresentação do documento para pagamento devidamente 
corrigido, acompanhado dos detalhamentos de cada número, também 
devidamente corrigidos, admitindo-se que o documento corrigido possa ser um 
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boleto para pagamento, fazendo referência a Nota Fiscal contestada e dando 
quitação à mesma. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da 
Nota Fiscal, os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do 
valor correspondente no próximo documento de cobrança. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – O aceite dos serviços prestados por força desta contratação 
será feito mediante ateste das Notas Fiscais. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados 
decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 
(sessenta) e 90 (noventa), para as modalidades local e longa distância nacional, 
respectivamente. 
 
PARÁGRAFO NONO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
às penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO DEZ – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento 
de preços. 
 
PARÁGRAFO DOZE – O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no pagamento, fará 
as retenções tributárias determinadas pela legislação vigente. 
 
PARÁGRAFO TREZE – Deverá ser fornecido ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
sistema de gerenciamento de fatura capaz de capturar o detalhamento através da 
internet, com finalidade de facilitar o controle e gestão dos serviços. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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 
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 
 
 Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base 
estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços 
de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre 
intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes 
concedidos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) 
venha a determinar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, 
a partir da mesma data-base. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior 
a 1 (um) ano, se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da 
Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os reajustes devem ser solicitados previamente ao 
CONTRATANTE, por meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao 
pedido todos os motivos de fato e de direito que ensejaram o pedido, quando 
ocorridos após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão 
nos preços contratados, que serão revisados mediante Termo aditivo. 

PARÁRAFO QUARTO - Quaisquer tributos ou encargos legais criados alterados ou 
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após 
a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o 
caso. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

 As despesas com a execução deste contrato correrão à conta dos 
recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas de 
2018 - PTRES 059407 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Elemento 
de Despesa 339039 – (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).   

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em 
caso de prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, 
previstas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de 
cada exercício financeiro. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
    
 Caberá à contratada, além das responsabilidades na Lei 9.472/97, no 
contrato de concessão/autorização assinado com a União, e demais disposições 
regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados: 
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1) Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em 
especial no que se refere à implantação, operação e níveis de serviço;  

2) Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s) 
com a ANATEL e atender às demais disposições regulamentares pertinentes 
aos serviços a serem prestados; 

 
3) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito 
federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os 
direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por 
regulamentação da ANATEL; 

 
4) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

 
5) Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, 
salvaguardados os casos de interrupções programadas;  
 

6)    Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação 
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por 
telefone ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 
(sete) dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta 
designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria 
especializada, disponível em horário comercial, aceitando-se a 
disponibilização de central de atendimento no estilo call center para 
atendimento específico ao Governo e grandes clientes corporativos; 

 
7) Credenciar por escrito, junto ao CONTRATANTE, um preposto idôneo com 
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no 
tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste 
contrato; 
 
8) Credenciar o preposto no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a 
assinatura deste contrato; 
 
9)     Comunicar ao Gestor do contrato, por escrito, no momento do 
afastamento do preposto, definitivamente ou temporariamente, o nome e a 
forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil; 
 
10)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE por intermédio de consultor designado para 
acompanhamento do contrato no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 
corridas, a contar de sua solicitação; 
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11)  Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, 
de modo a obter uma operação correta e eficaz; 
 
12)      Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e 
irrestrita fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo 
as reclamações formuladas; 
 
13)  Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos 
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

 
14) Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do 
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de 
voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhes das chamadas 
(número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e 
valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme 
proposta de preços apresentada pela contratada; 
 
15) Apresentar as faturas com o detalhamento das chamadas por ramal ou 
linha; 

 
16) Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que 
forem indicados pelo CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas aos 
contratos a serem firmados, tais como manutenção, configuração, entre 
outras; 

 
17) Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto 
contratado, para adoção das medidas cabíveis; 

 
18) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, 
cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE; 

 
19) Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas 
a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço; 

 
20) Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE que não 
seja em absoluto cumprimento do contrato; 

 
21) Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por 
meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de 
telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e 
legais de quebra de sigilo de telecomunicações; 

 
22) Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na 
forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais sejam, os acréscimos ou 
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supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor atualizado do contrato; 

 
23) Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em 
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação; 

 
24) Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, 
receber a prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes 
de outras operadoras de serviço sem custo adicional; 

 
25) Providenciar o serviço referente a bloqueio de linhas móveis quando 
solicitado pelo CONTRATANTE; 

 
26) Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de 
número e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE; 

 
27) No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois) dias 
úteis a reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo 
permanecer o mesmo número do chip substituído; 
 
28) Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, 
entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente 
solicitado, somente pelo gestor do contrato; 
 
29) Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos 
serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com os 
aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações 
mínimas previstas no Termo de Referência (Anexo I do PE nº XX/2018); 
 
30) Fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos e serviços conforme  
Termo de Referência (Anexo I do PE nº XX/2018); 
 
31) Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito 
desde que não constatado uso indevido do equipamento; 
 
32) Realizar, em caso de defeito, a intermediação com a assistência técnica 
do fabricante dos aparelhos, no intuito de dar celeridade ao processo de troca 
ou conserto; 
 
33) Substituir o aparelho, no caso de defeitos de fabricação, conforme laudo 
emitido pela assistência técnica autorizada, em até 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir da notificação à CONTRATADA, sem representar ônus para o 
CONTRATANTE; 
 
34) Fornecer, durante o período em que o aparelho originalmente fornecido 
estiver em reparo,  outro aparelho com o mesmo número de acesso, de forma 
a não gerar interrupção do serviço e sem que isso acarrete qualquer ônus 
extra para o CONTRATANTE; 
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35) Disponibilizar, em caso de extravio de qualquer natureza, inclusive roubo 
ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho, um novo aparelho com o 
mesmo código de acesso, observando os prazos fixados e efetuar, caso 
queira, a cobrança do equipamento extraviado ou danificado ao 
CONTRATANTE, caso o detentor opte por não providenciar a substituição por 
um equipamento igual, similar ou superior às próprias expensas; 
 
36) Providenciar uma reserva técnica de 5% de cada um dos modelos de 
aparelhos em uso no Contrato, sem qualquer ônus extra para o 
CONTRATANTE, que serão armazenados pela área responsável para agilizar 
substituições no caso de defeito ou extravio de aparelho; 
 
37)  Entregar os aparelhos móveis ao CONTRATANTE de acordo com os prazos 
de habilitação definidos no Termo de Referência (Anexo I do PE nº XX/2018), 
incluindo todos os acessórios necessários à plena utilização dos serviços 
contratados, tais como carregador de bateria, cabos de dados, manual do 
usuário etc.; 
 
38) Apresentar novos modelos, em caso de recusa dos aparelhos móveis por 
parte do Contratante, caso seja constatada divergência com a especificação 
técnica exigida ou qualquer defeito de operação, observado o prazo previsto 
para a entrega dos aparelhos; 
 
39) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados; 
 
40) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a 
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos; 
 
41) Abster-se de contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de 
acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça; 
 
42) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte: 
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a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a 
execução dos serviços mencionados; 
 
b) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
 
c)      É vedada subcontratação total dos serviços objeto deste contrato; 
 
d) A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se 
previamente autorizada pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 
 
e) A contratada responde diretamente, em seu nome, por danos ou 
prejuízos decorrentes da ação de subcontratados, quando necessários à 
prestação dos serviços contratados. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 A Contratante se obriga a: 
 

a) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e 
Edital. 

b) Designar formalmente um gestor titular e um substituto para 
acompanharem e fiscalizarem a execução deste contrato. Poderá ser 
designado um terceiro servidor, como fiscal técnico, para acompanhar 
diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais 
falhas na execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor; 

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias; 

d) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA; 

e) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 
dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando 
necessário; 

f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelos empregados da CONTRATADA; 

g) Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por 
intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à Administração, 
conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

h) Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e 
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contratuais cabíveis. 

i) Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos móveis, 
cujo motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O valor a ser 
ressarcido deverá ser igual ao preço apresentado em nota fiscal/fatura quando da 
entrega do equipamento; 

j) Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução à 
CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em regime de 
comodato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso e/ou desgaste natural 
dos equipamentos. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 
data de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a 
60 (sessenta) meses, conforme preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666 de 1993. 

 
CLÁUSULA DEZ - DA GARANTIA 

 

  A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da assinatura deste Contrato, a apresentar garantia em favor do 
CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa 
das seguintes modalidades: 

d) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; 

e) seguro-garantia; ou 

f) fiança bancária. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) 
meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada 
prorrogação. 

   
CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 A Contratada que, convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução contratual, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 
a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita 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. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento 
para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as 
dos pagamentos a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Licitante ficará sujeita a aplicação das seguintes 
penalidades: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 
total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa 
injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou 
assinar o instrumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após 
regularmente convocada; 

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado 
a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir 
do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, 
caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo 
de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do Contrato; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes.  

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do parágrafo 
anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da 
Lei nº 8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, 
por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha 
praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não 
possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
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PARÁGRAFO SEXTO - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na aplicação 
de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas e a pontuação 
a seguir: 
 

 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados 

pelo CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso. 

0,3 

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao 

CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário. 

 
0,3 

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou 
fração). 

0,5 

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento 
não especificada nesta tabela. 

0,5 

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de 
indisponibilidade. 

0,5 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela 

soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o 

CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito. 

1,0 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 

(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da 

fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou 

em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do 

serviço, com todos os tributos e encargos. 

1,0 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da 
pontuação das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores 
ao fato gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE 
aplique as seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum 
necessário à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, 
observado o processo administrativo: 
 

Pontuação acumulada Sanção 

1 (um) ponto Advertência. 

Ocorrências Pontos 

Cobrança por serviços não prestados. 0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3 

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características 

técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos 

de atraso. 

0,3 
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2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório 
serão zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

 

PARÁGRAFO NONO - No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada 
ao CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral do 
contrato. 

PARÁGRAFO DEZ - A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

PARÁGRAFO ONZE - Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral 
do contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova 
contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 

PARÁGRAFO DOZE - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 
em processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla 
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
PARÁGRAFO TREZE - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
TRE/AL ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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. 

 
PARÁGRAFO QUINZE - A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a prestação dos serviços, 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 
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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.  

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na 
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE -  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa 
que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação 
para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO DEZOITO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e 
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado. 

 
PARÁGRAFO DEZENOVE -  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
PARÁGRAFO VINTE - 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 nº 8.666/93 e nº 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRFO VINTE E UM - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com 
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
PARAÁGRAFO VINTE E DOIS - Poderá a Administração considerar inexecução total 
ou parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior 
a 10 (dez) dias na entrega ou na regularização de eventuais riscos. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
 
  O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do objeto 
contratado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
contratada, fica o TRE/AL autorizado a reter os créditos a que aquela teria direito, 
até o limite do valor dos prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das 
penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE- DAS ALTERAÇÕES 
 
 O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65, da lei nº 8.666/93, observado o limite estipulado no 
§1º do referido artigo. 
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CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº XX/2018 E À PROPOSTA COMERCIAL 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO nº XX/2018 e à proposta comercial da contratada, evento SEI nº XXXX 
(Processo SEI nº XXXXXX). 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, 
na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

 Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre 
as partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber. 

 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o 
presente Contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas 
partes abaixo. 

 
     Maceió, ____de ____________ de 2018. 

  
Pelo TRE/AL  

 
    Desembargador José Carlos Malta Marques 

 
 

Pela Contratada  
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INFORMAÇÃO Nº 7119 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À AJ-DG,

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à Prestação de Serviço
Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional
(LDN), com roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o
fornecimento de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do
Tipo II, com os respectivos chips SIM Card.

Salientamos que a referida minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do
Despacho SEIC, oriundo da Seção de Compras (evento SEI nº 0461784).

Ressaltamos ainda que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93”.
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 12/11/2018, às 18:53, 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
0463562 e o código CRC D7A0C4DF.

0005890-83.2018.6.02.8000 0463562v5
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DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2018.
À Seção de Compras,
conforme combinado, para atualização do valor

estimado por item.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 13/11/2018, às 14:45, 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
0464030 e o código CRC BD9CF0E0.

0005890-83.2018.6.02.8000 0464030v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2018.
Ao Sr. Gestor para, dentro de suas possibilidades,

atender à solicitação da ilustre Chefe da SLC.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção,
em 13/11/2018, às 15:14, 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
0464052 e o código CRC C38C143B.

0005890-83.2018.6.02.8000 0464052v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2018.
À SEIC.

 

Senhor Chefe,
 
Encaminho a V. Sa. a nova planilha, no evento nº

0464298, com os valores dos serviços do atual contrato atualizados
individualmente pelo Índice de Serviços de Telecomunicações – IST,
de aproximadamente 34,15%, no período de dezembro de 2013 a
setembro de 2018, de acordo com o divulgado pela Anatel no
endereço da internet.

Esclareço que na planilha apresentada anteriormente o
índice de atualização havia sido aplicado diretamente no valor total
dos serviços, resultando numa divergência em relação ao valor total
dessa nova planilha, tendo em vista os arrendondamentos das casas
decimais após a atualização individualizada dos valores dos serviços.

Sendo assim, o valor total atualizado da contratação
passa a ser R$ 129.505,92, considerando o prazo de 24 (vinte e
quatro) meses.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 13/11/2018, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0464294 e o código CRC 6757FCB6.

0005890-83.2018.6.02.8000 0464294v1
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GRUPO ÚNICO – 56 LINHAS

SERVIÇO
QUANTIDADE
(ESTIMATIVA

MENSAL)
UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL

MENSAL (R$)

VALOR TOTAL
PARA 24

MESES (R$)

ASSINATURA PLANO BÁSICO 
DE SERVIÇOS

56 UNIDADE R$ 6,71 R$ 375,76 R$ 9.018,24

ASSINATURA PARA LIGAÇÕES 
INTRAGRUPO NACIONAL

56 UNIDADE R$ 4,29 R$ 240,24 R$ 5.765,76

ASSINATURA PARA SERVIÇO 
DE GESTÃO ON-LINE

56 UNIDADE R$ 6,57 R$ 367,92 R$ 8.830,08

VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 
MESMA OPERADORA

1008 MINUTOS R$ 0,13 R$ 131,04 R$ 3.144,96

VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 
OUTRA OPERADORA

3584 MINUTOS R$ 0,23 R$ 824,32 R$ 19.783,68

VC-1 MÓVEL X FIXO 1008 MINUTOS R$ 0,23 R$ 231,84 R$ 5.564,16

VC-1 MÓVEL X MÓVEL – EM 
ROAMING

504 MINUTOS R$ 0,23 R$ 115,92 R$ 2.782,08

VC-1 MÓVEL X FIXO - EM 
ROAMING 

392 MINUTOS R$ 0,23 R$ 90,16 R$ 2.163,84

LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL – 
MESMA OPERADORA

168 MINUTOS R$ 0,32 R$ 53,76 R$ 1.290,24

LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL – 
OUTRA OPERADORA

168 MINUTOS R$ 1,33 R$ 223,44 R$ 5.362,56

LDN VC-2 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,78 R$ 43,68 R$ 1.048,32

LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL – 
MESMA OPERADORA

168 MINUTOS R$ 0,32 R$ 53,76 R$ 1.290,24

LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL – 
OUTRA OPERADORA

168 MINUTOS R$ 1,33 R$ 223,44 R$ 5.362,56

LDN VC-3 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,78 R$ 43,68 R$ 1.048,32

ASSINATURA DE SERVIÇO DE 
DADOS ILIMITADO PARA 
SMARTPHONE, ALTA 
VELOCIDADE, 4G, NACIONAL, 
COM FRANQUIA MÍNIMA DE 
5GB

26 UNIDADE R$ 87,12 R$ 2.265,12 R$ 54.362,88

SMS (POR MENSAGEM) 168 UNIDADE R$ 0,40 R$ 67,20 R$ 1.612,80

MMS (FOTO- MENSAGEM) 56 UNIDADE R$ 0,80 R$ 44,80 R$ 1.075,20

VALOR TOTAL R$ 5.396,08 R$ 129.505,92
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DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2018.
À SLC.
Sra. Chefe, 
Remeto os autos a Vossa Senhoria para

continuidade do feito, após a informação do Sr. Gestor quanto
aos preços unitários dos serviços solicitados.

Por oportuno, e de ordem do Sr. Secretário de
Administração, paralelamente, cientifico a COFIN que,
quando lançados os preços unitários de cada serviço, houve
um acréscimo de R$ 141,12 (cento e quarenta e um reais e
doze centavos) na estimativa da despesa, considerando o
período contratual de 24 (vinte quatro) meses - ver
eventos 0461784 e 0464294.

Tal fato ocorreu em face de, em um primeiro
momento, terem sido desprezadas as dízimas periódicas de
cada subitem (dos serviços)
decorrente de eventuais arredondamentos.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção,
em 13/11/2018, às 17:50, 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
0464344 e o código CRC 95555050.

0005890-83.2018.6.02.8000 0464344v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2018.
À SGO.
 
Prezados,
 
Por conduto do Despacho SEIC 0464344, remeto

para ciência do acrésimo de R$ 141,12 na estimativa da
despesa e providências que entender pertinentes,

 
 

Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 13/11/2018, às 17:59,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0464385 e o código CRC 4C962B46.

0005890-83.2018.6.02.8000 0464385v1
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INFORMAÇÃO Nº 7220 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SGO

Sei n.º 0005890-83.2018.6.02.8000
Informação n.º 376/2018
 
À COFIN,
 
Senhor Coordenador,
 
1. O presente SEI refere-se ao contrato de serviços de telefonia móvel.
Complementando o despacho da SGO (evento 0462511), que informa a grande
diferença entre o valor programado na PLOA 2019 (R$ 29,498,00) e o valor
anual pretendido (R$ 129.505,92; 24 meses, sendo R$ 64.682,40 o valor anual).
Assim, a despesa pretendida apresenta um déficit em 2019 de R$ 35.184,40
[R$ 29.498,00 (PLOA 2019) - R$ 64.682,40 (pretendido anual) = - R$ 35.184,40
(déficit)].  
 
2. Lembramos, por oportuno, a informação contida no SEI 0008557-
42.2018.6.02.8000, sobre o impacto dos possíveis restos a pagar a serem
inscritos para 2019, o qual trará relevante restrição à execução do orçamento
vindouro.
 
3. Alerto à SAD que até a presente data temos pretensões maiores do que os
valores programados em 2019 que alcança R$ 133.496,400 (sem levar em conta
o item 3.4, cujo valor atualmente é desconhecido), provocado pelas seguintes
despesas:
3.1) assinatura de TV (valor não programado na PLOA 2019; valor anual de R$
14.700,00; SEI n. 0008586-92.2018.6.02.8000);
3.2) locação de imóvel da 53 ZE (valor maior do que o programado na PLOA
2019 de R$ 1.686,67; SEI n. 0006130-09.2017.6.02.8000);
3.3) gestão por competência (valor maior do que o programado na PLOA 2019
de R$ 81.926,00; SEI n. 0002278-40.2018.6.02.8000);
3.4) serviços de segurança (valor não programado na PLOA 2019, cuja
quantificação ainda é indefinida, ocorrendo despesa custeio e investimento da
ação orçamentária JCGA; SEI n. 0008586-92.2018.6.02.8000);
3.5) telefonia móvel (valor maior do que o programado na PLOA 2019 de R$
35.184,40; SEI n. 0005890-83.2018.6.02.8000).
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Respeitosamente,
 
Rogério Rocha da Silva
Seção de Gestão Orçamentária

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 14/11/2018, às 15:14, 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
0464831 e o código CRC 69127538.

0005890-83.2018.6.02.8000 0464831v21
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO  NºNº  XXXX/2018/2018

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº: 0005890-83.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
(LOTE ÚNICO)
Data: XX de XXXX de 2018
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 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 GLOBAL
(LOTE  ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a
contratação de PESSOA JURÍDICA para Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP)
pós pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal.

      O certame será regido conjuntamente pela  Lei nº 8.666, de
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei n.º
9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de
02/04/1998, Plano Geral de Outorgas –  PGO, Portaria nº 1.137, de 20/12/1994, e
Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das Comunicações – Tarifação de Chamada
Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de 07/08/2007, Regulamento do Serviço
Móvel  Pessoal  -  SMP  e Lei n.º 8.078, de 11/09/1990, Código de Defesa do
Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de
junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada no DOU, Seção 1, edição
de 19/06/01, a qual adota a aplicação do SICAF na Secretaria deste Tribunal.

1- DO OBJETO

1.1. O presente Pregão tem por objeto a Prestação de Serviço Móvel Pessoal
(SMP) pós-pago,  nas modalidades Local  e Longa Distância Nacional (LDN),  com
roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento
de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com
os respectivos chips SIM Card, conforme especificações e condições disponíveis
neste Edital e seus anexos.

1.2.  Todos os serviços dar-se-ão sob a modalidade corporativa, com o forne-
cimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo com as es-
pecificações mínimas ou superiores às descritas no Termo de Referência (Anexo I),
e respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) da
ANATEL.

2 – DA VIGÊNCIA

1
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2.1.  O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, com
início a partir da sua assinatura, e eficácia legal após a publicação de seu extrato
no Órgão da Imprensa Oficial,  podendo ser  prorrogado por iguais  e sucessivos
períodos, conforme disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar do certame os interessados que atenderem a todas
as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus
anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste
Pregão, mormente no que se refere à concessão/autorização para exploração de
Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades Local e Longa Distância
Nacional (LDN).

3.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.

3.2.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação
e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 

3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.3.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição;

3.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.3.4. estrangeiras que não funcionem no País.

3.4.5. 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. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou
o mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a
Administração Pública, este fica impedido de participar da presente licitação,
correspondendo a simples apresentação da proposta à presunção de que
inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo-
se, assim, o Pregoeiro bem como a Equipe de Apoio de qualquer responsabilidade
administrativa, cível ou criminal decorrente desse fato.

3.5. Não será exigida, para participação neste procedimento licitatório,
prévia aprovação, pela ANATEL, dos valores que vierem a ser ofertados, em razão
do sigilo de que se revestem as propostas até a data da realização do pregão.

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

4.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito
obrigatório para fins de habilitação.

4.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha,
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado. 

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do
Decreto nº 5.450/05).

4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).

5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão
proceder ao encaminhamento da proposta de preços, até a data e hora marcadas
para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando
então, automaticamente, encerrar-se-á a fase de recebimento das propostas.

5.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
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5.2. O  licitante  será  responsável  por  todas  as  transações  que  forem
efetuadas  em  seu  nome  no  sistema  eletrônico,  assumindo  como  firmes  e
verdadeiras  suas  propostas,  assim como os  lances  inseridos  durante  a  sessão
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).

5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda
de  negócios  diante  da  inobservância  de  quaisquer  mensagens  emitidas  pelo
sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).

5.4. Referentemente ao campo "descrição detalhada do objeto" constante no
sistema eletrônico,  a  ser  preenchido  quando  da  formulação  da  proposta,  será
aceita a simples referência “conforme o edital” ou menção similar, no caso de não
haver detalhamento a ser referido.

5.4.1.  Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a  descrição  complementar  não  contrarie  as  especificações  constantes  no
edital, sob pena de desclassificação.

5.4.2.  Serão  irrelevantes  quaisquer  ofertas  que  não  se  enquadrem  nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.

5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas
para  efeito  de  escalonamento  de  ofertas,  mas  vincularão  o
proponente na execução contratual.

5.4.3.   No  espaço  destinado  à  “descrição  detalhada  do  objeto”,  deverão
constar os dados inexistentes, complementares do CATSER, como descrições
detalhadas dos serviços ofertados.

5.4.4. Se na proposta inexistir descrição detalhada do objeto, considerar-se-
á que a mesma atende a todas as características exigidas pelo edital.

5.4.5.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo
de  identificação  da  empresa,  seja  nome,  endereço,  CNPJ,  logotipo,  ou
qualquer  outro  dado  capaz  de  identificar  o  licitante.  Esta  identificação
somente constará  na proposta ajustada encaminhada nos termos do item
5.12.

5.5. As  declarações  referidas  no  subitem 11.1  “b”,  deverão  ser  enviadas  no
momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as quais serão
visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação,  quando também poderá ser
solicitado,  via  chat,  pelo Pregoeiro,  a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s)
vencedor(es).
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5.6. No preço ofertado deverão estar inclusas todas as despesas necessárias
à  perfeita  execução  das  prestações  contratuais,  tais  como  tributos,  encargos
legais, embalagens, frete etc.

5.7. Em caso de divergências  verificadas entre as  descrições relativas  ao
objeto desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços
do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
 
5.8. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem
ou indicarem prazo  de validade inferior  ao  mínimo permitido  serão entendidas
como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias. 

5.9. Não  serão  aceitas  propostas  alternativas  nem  submetidas  a  termo,
condição ou encargo.

5.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos
de tais procedimentos.

5.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com
os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver
disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital.

5.12.      A Proposta de Preços ajustada, propriamente dita, contendo as
especificações detalhadas do objeto ofertado, em conformidade com os Anexos
deste edital, deverá ser formulada e enviada ao Pregoeiro, pelo Comprasnet,
conforme itens 8.6 e 8.7 deste edital, contendo o seguinte:

a) a descrição clara e detalhada dos serviços, de acordo com as
especificações deste Edital;

b) o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da abertura deste Pregão;

c) o valor unitário e total de cada item que compõe o lote único, bem como
o valor global da proposta, devendo esta última ser apresentada em
algarismo e por extenso, prevalecendo esta última forma em caso de
divergência, em conformidade com a Planilha disponível no Anexo I-A.

6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas,
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as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas
no presente edital.

6.2. As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão
previamente desclassificadas pelo pregoeiro.

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

6.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total dos serviços
que compõe o lote único, incluindo os tributos que incidem sobre os serviços,
considerado a vigência contratual de vinte e quatro meses.

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

7.4. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.

7.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a
sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.

7.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos

6

Minuta de edital de Pregão Eletrônico (0464876)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 188



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada,
automaticamente, a recepção de lances.

7.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições
diferentes daquelas previstas neste Edital.

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

8.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério
de menor     preço     global (lote único)  , decidindo sobre a aceitação do preço obtido.

8.2.    Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites
máximos os valores obtidos pela Administração, dispostos  no  Anexo  I-B,
considerando o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses,  e que, de modo
algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.

8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total do
lote e ao valor total de cada item que o compõe.

8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.

8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
 
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta
ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta ou lance que atenda ao edital.

8.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.6  A Planilha de Formação de Preço deverá  estar preenchida com os
preços constantes do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS ou PLANO ALTERNATIVO DE
SERVIÇOS e ser confeccionada conforme Anexo I-A deste Edital e enviada
quando solicitado pelo pregoeiro. 

8.7  Na fase de aceitação, o pregoeiro solicitará ao licitante cuja proposta
esteja em primeiro lugar, o envio de anexo contendo a proposta ajustada e a
Planilha de Formação de Preços a que se refere o item 8.6., relativamente ao
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último lance ofertado. Para tanto, o pregoeiro fará uso da opção “Convocar
Anexo”, selecionando na tela do Sistema, o fornecedor convocado. 

8.7.1 O Sistema encaminhará, via chat, mensagem de convocação
disponibilizando-a a todos, inclusive para a sociedade. Nesse momento o
fornecedor convocado poderá encaminhar arquivo anexo, por meio do link
“Anexar”, disponível apenas para o fornecedor selecionado. 

8.8 Serão recusadas, no curso da análise, os licitantes cujos lances não
atendam às condições e especificações contidas neste Edital e seus Anexos. 

8.9. A licitante vencedora deverá encaminhar seu PLANO BÁSICO DE
SERVIÇOS ou PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS, aprovado pela ANATEL, como
anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.

8.10. No caso da licitante vencedora apresentar proposta baseada em plano
alternativo de ser aprovado pela ANATEL, este deverá ser homologado no prazo
máximo de 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do contrato, sob pena
de rescisão do mesmo e aplicação das penalidades cabíveis.

8.11. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam
contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo
sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverão ser encaminhados, também pelo sistema, 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 sugerida no ANEXO II.

8.12. Não poderão ser cobradas tarifas por serviços ou facilidades não
solicitados e expressamente autorizados pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

9 - DA HABILITAÇÃO

9.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –  SICAF- Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio
de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda Municipal.

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório
com data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o
documento do licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo
referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o
licitante o encaminhe, via protocolo.
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b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. do edital:

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze
anos; 
c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.

d) Quanto à qualificação econômico-financeira: certidão negativa de falência
ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica há
menos de 90 (noventa) dias da data de abertura do certame; 

e) Quanto à qualificação técnica:

e.1) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia –  CREA da região a que estiver
vinculada a licitante;

e.2) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente
e compatível com o objeto deste Pregão, mediante cópia do contrato de
concessão ou do termo de autorização para a Prestação de Serviço
Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, outorgada pelo poder concedente nos
termos da legislação em vigor. 

9.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br). 

9.3. Havendo  o  registro  de  Ocorrências  Impeditivas  Indiretas  de  licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48
(quarenta  e  oito)  horas,  a  contar  da  solicitação  do  pregoeiro  no  “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.

9.3.1. 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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9.4. A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas
de Pequeno Porte  licitantes  será exigida para efeito de contratação, conforme
estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto
nº 8.538/2015.

9.4.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de
cinco  dias  úteis,  prorrogável  por  igual  período,  para  a  regularização  da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

9.4.2. Para  aplicação  do  disposto  no  subitem  9.4.1,  o  prazo  para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.

9.4.3. A  prorrogação  do  prazo  previsto  no  subitem  9.4.1., poderá  ser
concedida,  a  critério  da  administração  pública,  quando  requerida  pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.4.4.  A abertura  da fase recursal  em relação ao resultado do certame
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
9.4.1. e 9.4.3.

9.4.5.  A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública  convocar  os  licitantes remanescentes,  na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.

9.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o
disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo
complementação posterior.

9.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

9.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF. 

9.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
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10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão,
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte
e quatro horas).

10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.

10.2. Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  a  este  Edital  deverão  ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
Internet,  para  o  endereço  de  e-mail:  slc@tre-al.jus.br,  cujas  respostas  serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-
al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.

11 - DOS RECURSOS

11.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.

11.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.

11.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões
do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais
licitantes,desde logo intimados para, querendo, apresentar contra-razões em igual
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro,
submeterá a sua decisão à autoridade competente.

11.4. O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles
atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

11.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.

12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
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12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.

12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.

13 - DA CONTRATAÇÃO

13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as
especificações do objeto, valor, prazo de pagamento, em conformidade com este
edital.

13.2.O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o
recebimento da mesma.

13.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato.

13.4. Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou se  recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
    
14 - DO REAJUSTE

14.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base estabeleci-
dos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de Teleco-
municações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre intervalo não
inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos.

14.2. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a determi-
nar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, a partir da mesma
data-base.

14.3. O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um) ano,
se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n° 9.069, de
29 de junho de 1995.

14.4. Os reajustes devem ser solicitados previamente ao  CONTRATANTE,  por
meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido todos os motivos de
fato e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos após a data da apresen-
tação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, que serão
revisados mediante Termo aditivo.

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

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta,
não celebrar  o contrato,  deixar  de entregar ou apresentar  documentação falsa
exigida  para  o  certame, ensejar o retardamento da execução contratual, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com
a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais. 

15.2. Pela inexecução total ou parcial a  licitante ficará sujeita 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.

15.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à  contratada
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.

15.4. A Licitante ficará sujeita a aplicação das seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor
total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa injustifica-
da da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o ins-
trumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após regularmente convo-
cada;

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado
a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato;

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir
do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, caracteri-
zando inexecução parcial do Contrato;

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calcula-
da sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo de 30
(trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do Contrato;

f) suspensão temporária  de participação  em licitação  e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;
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g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a  CONTRATADA  ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes.

15.5.  As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do item 15.4 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

15.6.  Também  ficam sujeitas  às penalidades do art.  87,  III  e  IV,  da Lei  nº
8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado atos
ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não possuir ido-
neidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRA-
TADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os procedimentos
legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na aplicação de outras san-
ções, em conformidade com as ocorrências registradas e a pontuação a seguir:

Ocorrências Pontos
Cobrança por serviços não prestados. 0,3
Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3
Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3
Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características técni-
cas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos de
atraso.

0,3

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados
pelo CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso.

0,3

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao CONTRA-
TANTE em caráter definitivo ou temporário. 0,3
Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou
fração).

0,5

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento
não especificada nesta tabela.

0,5

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de
indisponibilidade.

0,5

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela
soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o CON-
TRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito.

1,0

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10
(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da fatu-

1,0
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ra, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou em
arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do ser-
viço, com todos os tributos e encargos.

15.8. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação
das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato ge-
rador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE aplique as se-
guintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum necessário à
configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, observado o pro-
cesso administrativo:

Pontuação acumulada Sanção
1 (um) ponto Advertência.
2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor fa-

turado do mês de aplicação dessa sanção.
3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do valor fa-

turado do mês de aplicação dessa sanção.
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do valor

faturado do mês de aplicação dessa sanção.
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor fatura-

do do mês de aplicação dessa sanção.
6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor fatura-

do do mês de aplicação dessa sanção.
7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do valor

faturado do mês de aplicação dessa sanção.
8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato.

15.9. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zera-
dos, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção.

15.10. No caso de a  CONTRATADA  somar 8 (oito) pontos, fica facultada ao
CONTRATANTE,  sem qualquer ônus financeiro para esta,  a rescisão unilateral  do
contrato.

15.11. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer mo-
mento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

15.12. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do con-
trato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova contratação
feita pelo CONTRATANTE com terceiros.

15.13. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em
processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla de-
fesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
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15.14. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

15.15. 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.

15.16. A  licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação dos serviços, 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. 

15.17.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/93.

15.18.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

15.19. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

15.20. O período de atraso será contado em dias corridos.

15.21. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

15.22.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.

15.23.   Poderá  a  Administração  considerar  inexecução  total  ou  parcial   do
contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 10 (dez)
dias na entrega ou na regularização de eventuais riscos.

16 - DO PAGAMENTO

16

Minuta de edital de Pregão Eletrônico (0464876)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 198



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

16.1. Vide Cláusula Quarta da minuta do contrato (Anexo III).

17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
em 2018, consignados 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).

17.2. As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada
exercício financeiro.

18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

18.1. Vide Cláusula Oitava da minuta do contrato (Anexo III).

19- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1. Vide Cláusula Sétima da minuta do contrato (Anexo III).

20 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

20.1. Os  serviços  e  bens  serão recebidos  provisoriamente pelo  gestor  do
contrato no momento da entrega dos terminais móveis e chips, para efeito de pos-
terior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo
de Referência (Anexo I-A) e na proposta.

20.2. Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quan-
do em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência (Ane-
xo I-A) e na proposta, devendo ser corrigidos ou substituídos no prazo fixado pelo
gestor do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de pena-
lidades.

20.3. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30
(trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade
e quantidade do serviço e materiais fornecidos, com a consequente aceitação me-
diante termo circunstanciado.

20.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no último dia do prazo assinalado no item anterior.

20.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsa-
bilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do con-
trato.

21 – DA GARANTIA
17
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21.1. A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados da assinatura deste Contrato, a apresentar garantia em favor do  CON-
TRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa das
seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centrali-
zado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda;

b) seguro-garantia; ou

c) fiança bancária.

21.2. A  garantia  prestada  deverá  ter  validade  de  2  (dois)  meses  após  o
término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.

22 – DA SUSTENTABILIDADE

22.1. A  CONTRATADA,  como prática  de  sustentabilidade  na  execução  dos
serviços,  deverá  ficar  encarregada  de  promover  o  descarte  adequado  dos
aparelhos, baterias e demais materiais recolhidos, seja quando da substituição por
outros, ou quando forem danificados irreversivelmente, seguindo os preceitos da
Lei nº 12.305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes,
na forma da legislação vigente.

23.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

23.4. 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.

23.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no TRE/AL.

23.6. No julgamento da habilitação e das propostas, 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.

23.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.

23.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.

23.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Av.
Aristeu  de  Andrade,  nº  377  -  Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, 6º andar, Centro, CEP 57051-090, Maceió/AL.

23.10.    Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame.

23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.

23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações
e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9., no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Planilha de formação de preços;
ANEXO I-B – Preços máximos admitidos;
ANEXO I-C - Especificações mínimas dos equipamentos e materiais;
ANEXO II – Modelo de Planilha para contratação;
ANEXO III – Minuta do Contrato;

23.15.  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 2018.

Ingrid Pereira de Lima Araújo
                                  Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

19

Minuta de edital de Pregão Eletrônico (0464876)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 201

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.tre-al.jus.br/


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO

1.1 Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades
Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e serviço de
dados para acesso à internet,  com o fornecimento de: a) 26 (vinte e seis)
smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos
chips SIM Card, de acordo com as especificações e condições constantes des-
te instrumento e seus anexos.

1.2 Todos os serviços dar-se-ão sob a modalidade corporativa, com o forne-
cimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo com as
especificações mínimas ou superiores às descritas neste Termo de Referência,
e respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP)
da ANATEL.

2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Esta contratação tem por finalidade o fornecimento de serviço de telefo-
nia móvel pessoal (SMP) para a comunicação de autoridades, servidores e fun-
cionários à disposição do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, em
suas necessidades cotidianas de comunicação no desempenho das atividades
de interesse do órgão.

2.2. O serviço móvel pessoal (SMP) compreende o serviço de telecomunica-
ções móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a comunicação entre
Estações Móveis ou destas para outras redes de telecomunicações de interes-
se coletivo, além de serviços de valor agregado como envio de mensagens de
texto, caixa postal e acesso à Internet através dos dispositivos contratados.

2.3. O serviço de telefonia móvel pessoal, com fornecimento dos respectivos
aparelhos na forma de comodato, passou a ser muito importante no desenvol-
vimento das ações da Administração, pois é a partir dessa tecnologia que a
transmissão das informações entre os gestores e demais servidores do tribu-
nal ocorre de maneira mais eficaz. A contratação do serviço é essencial tam-
bém pela constante necessidade de comunicação, com rápida resposta, nas
viagens a serviço, dentro ou fora do Estado, de maneira que o tempo e o cus-
to dispendidos nos processos de tomada de decisão são reduzidos de forma
significativa, ao passo em que as situações urgentes ou emergenciais são so-
lucionadas mais prontamente.

2.4. É também por essas razões que se propõe a contratação dos serviços de
acesso a dados por meio de tecnologia 4G e de chamadas de longa distância
nacional.

2.5. Pretende-se ainda garantir a continuidade dos serviços de comunicação
de voz e dados via rede móvel no TRE/AL, a fim de evitar transtornos pela fal-
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ta desses serviços, tendo em vista o encerramento da vigência do atual con-
trato em dezembro de 2018.

2.6. A concentração dos itens em grupo único levou em considerações ques-
tões técnicas, uma vez que não podem ser separados e oferecidos por opera-
doras diferentes, porque todos os itens do grupo, incluindo o serviço de inter-
net móvel, guardam correlação entre si, sendo a conjunção necessária para a
implantação dos serviços especificados neste termo de referência.

2.7. As quantidades foram estimadas com base na utilização do atual contra-
to o qual tem atendido às necessidades da Instituição.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços especificados neste Termo de Referência enquadram-se na
categoria de bens e serviços comuns de que trata a Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, e o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, por possuírem
padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente en-
contradas no mercado.

3.2. Os serviços a serem contratados possuem natureza contínua, pois pela
sua essencialidade, visam atender à necessidade permanente da Administra-
ção, por mais de um exercício financeiro, razão pela qual poderão ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta)
meses, conforme inciso II, artigo 57, da Lei n° 8.666/93.

4. DEFINIÇÕES

4.1. Para efeito deste termo de referência, bem ainda, em se tratando de te-
lefonia móvel, devem ser consideradas algumas definições importantes, tais
quais:

4.2. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES – É o conjunto de atividades que pos-
sibilita a oferta de telecomunicações, por meio da transmissão de voz e de ou-
tros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, situa-
dos em áreas locais distintas no território nacional, dentro das regiões defini-
das no Plano Geral de Outorga.

4.3. SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC: é o serviço de telecomu-
nicações destinado ao uso público em geral e prestado nos regimes público e
privado, nos termos dos arts. 18, inciso I, 64 e 65, inciso II, da Lei n.º 9.472,
de 16/07/1997, e conforme o Plano Geral de Outorgas (PGO), aprovado pelo
Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, por meio da transmissão de voz e de outros
sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, utilizando
processos de telefonia.

4.4. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP): entende-se como sendo o serviço de
telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a co-
municação entre Estações Móveis e de Estações Móveis para outras estações,
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caracterizado por possibilitar a comunicação entre estações de uma mesma
Área de Registro do SMP ou acesso a redes de telecomunicações de interesse
coletivo.

4.5. ACESSO, LINHA, TERMINAL: aparelho que possibilita acesso do usuário ao
SMP.

4.6. ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante da
Administração Pública Federal Indireta, submetida a regime autárquico espe-
cial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de órgão regu-
lador das telecomunicações e sede no Distrito Federal.

4.7. PLANO DE SERVIÇO: documento que descreve as condições de prestação
do serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização
de serviços eventuais e

suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços associados, seus valores
e as regras e critérios de aplicação.

4.8. PLANO BÁSICO DE  SERVIÇOS:  plano de serviço de oferta obrigatória e
não discriminatória a todos os usuários dos serviços de telefonia, registrado
na ANATEL.

4.9. PLANO  ALTERNATIVO  DE  SERVIÇOS:  plano opcional ao Plano Básico de
Serviço, homologado pela  ANATEL sendo a estrutura de preços definida pela
Prestadora, visando a melhor adequação da prestação do serviço para o aten-
dimento às necessidades do mercado.

4.10. OPERADORA: empresa ou consórcio de empresas que prestam serviços
de Telefonia Móvel.

4.11. ÁREA DE REGISTRO – AR: área geográfica contínua, definida pela  ANA-
TEL, onde é prestado o SMP, tendo o mesmo limite geográfico de uma Área de
Tarifação, onde a Estação Móvel do SMP é registrada.

4.12. ÁREA DE SERVIÇO DA PRESTADORA: conjunto de áreas de cobertura de
uma mesma prestadora de SMP.

4.13. CHAMADAS VC MÓVEL/MÓVEL INTRAGRUPO: chamadas efetuadas den-
tro de cada grupo, da mesma operadora, do mesmo código de área.

4.14. ESTAÇÃO MÓVEL: estação de telecomunicações do Serviço Móvel Pesso-
al que pode operar quando em movimento ou estacionada em lugar não espe-
cificado.

4.15. LIGAÇÕES INTRAOPERADORA: São aquelas que são originadas e termi-
nam na mesma operadora.

4.16. LIGAÇÕES EXTRAOPERADORA: São aquelas que terminam fora da rede
da operadora contratada.

4.17. PERFIL DE TRÁFEGO: quantitativo médio mensal estimado, em minutos,
de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e das localidades de
destino de maior ocorrência.
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4.18. PORTABILIDADE NUMÉRICA: facilidade que possibilita ao usuário de servi-
ço de telecomunicações manter o código de acesso a ele designado, indepen-
dentemente de prestadora de serviço de telecomunicações ou de área de
prestação de serviço.

4.19. ROAMING: facilidade que permite a uma Estação Móvel visitante acessar
ou ser acessada pelo Serviço de Telefonia Móvel, em um sistema visitado.

4.20. VALOR DE COMUNICAÇÃO (VC): valor devido pelo Usuário, por unidade
de tempo, pela realização de comunicação.

4.21. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Mesma operadora: chamadas origi-
nadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP dentro da mesma
Área de Registro e dentro da rede da operadora contratada. Unidade de medi-
da: minuto.

4.22. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Outras operadoras: chamadas origi-
nadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP dentro da mesma
Área de Registro e dentro da rede de outra operadora, distinta da operadora
contratada. Unidade de medida: minuto.

4.23. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Acesso Fixo: chamadas originadas
do acesso móvel contratado para outros acessos STFC dentro da mesma Área
de Registro. Unidade de medida: minuto.

4.24. VALOR  DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2)  –  Móvel-Móvel–  Mesma operadora:
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP
dentro da mesma Área de Tarifação Primária e dentro da rede da operadora
contratada. Unidade de medida: minuto.

4.25. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-Móvel – Outras operadoras:
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP
dentro da mesma Área de Tarifação Primária e pertencentes à rede de outra
operadora, distinta da operadora contratada. Unidade de medida: minuto.

4.26. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-fixo: chamadas originadas do
acesso móvel contratado para outros acessos STFC dentro da mesma Área de
Tarifação Primária. Unidade de medida: minuto.

4.27. VALOR  DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-Móvel – Mesma operadora:
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP
em outra Área de Tarifação Primária e dentro da rede da operadora contrata-
da. Unidade de medida: minuto.

4.28. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-Móvel – Outras operadoras:
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP
em outra Área de Tarifação Primária e dentro da rede de outra operadora, dis-
tinta da operadora contratada.  Unidade de medida: minuto.

4.29. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-fixo: chamadas originadas do
acesso móvel contratado para outros acessos STFC em outra Área de Tarifa-
ção Primária. Unidade de medida: minuto
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4.30. ADICIONAL POR CHAMADA (AD): valor adicional por chamada, recebida
ou realizada, quando o acesso móvel estiver fora de sua Área de Mobilidade
(visitante).Unidade de medida: evento.

4.31. DESLOCAMENTO  1  (DSL1):  Tarifa  de  redirecionamento  de  chamadas
para acessos móveis que recebem chamadas fora da área de mobilidade, mas
dentro da área de numeração primária. Unidade de medida: minuto.

4.32. DESLOCAMENTO  2  (DSL2):  Tarifa  de  redirecionamento  de  chamadas
para acessos móveis que recebem chamadas fora da área de mobilidade e
fora da área de numeração primária. Unidade de medida: minuto.

4.33. MENSAGEM DE TEXTO (SMS): mensagem enviada a outro acesso móvel
com conteúdo de texto somente, normalmente identificada a cada 140 carac-
teres. Unidade de medida: evento.

4.34. MENSAGEM MULTIMÍDIA (MMS): mensagem enviada a outro acesso mó-
vel com conteúdo de texto, imagem, áudio e vídeo. Unidade de medida: even-
to.

4.35. SERVIÇO DE DADOS: pacote de serviço de dados ilimitados, com cone-
xão à internet banda larga 4G, ou tecnologia superior, associado ao acesso
móvel, com franquia mensal mínima, disponível em todo território nacional,
incluídas eventuais taxas de deslocamento e adicionais. Unidade de medida:
serviço.

4.36. SERVIÇO DE GESTÃO ON-LINE: serviço on-line via internet para gerencia-
mento do uso e consumo das linhas de contratadas de Serviço Móvel Pessoal
(SMP), com a definição de regras de uso.

5. VIGÊNCIA

5.1. O Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data
de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limita-
do a 60 (sessenta) meses, conforme preconiza o art.  57, inc.  II,  da Lei n°
8.666 de 1993.

5.2. Esse prazo mínimo da contratação foi estipulado de modo a permitir às
operadoras de telefonia realizarem a amortização dos aparelhos fornecidos
em comodato, sem que os preços dos serviços sejam onerados além do ne-
cessário para a equalização dos investimentos efetuados.

6. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

6.1. Os serviços de telecomunicações móvel pessoal e de internet móvel pes-
soal deverão ser de característica pós-pago, tecnologia digital, sendo que os
acessos habilitados com serviço de dados, deverão ser com tecnologia que
permita fazer e receber ligações, e, conexão à internet tipo 4G ou superior,
onde haja disponibilidade, sem a necessidade de habilitação de outro equipa-
mento.
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6.2. A CONTRATADA deve seguir todos os indicadores de qualidade do serviço
de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da Qualidade
(RGQ-SMP) da Anatel – Resolução nº 575/2011 ou mais atual.

6.3. A cobertura local externa da operadora será aquela exigida pela ANATEL
e não poderá ser exigido a cobertura “indoor” quando esta depender de in-
vestimentos adicionais (antenas internas) pela operadora.

6.4. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a CONTRATADA deverá
permitir a habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os aparelhos,
com chips SIM Cards com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF) e
nano-SIM card (4FF),  no padrão  GSM/WCDMA/LTE  ou superior,  habilitados e
compatíveis com sua rede de telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo
CONTRATANTE.

6.5. A fim de garantir a continuidade da prestação do serviço ao usuário fi-
nal, em caso de falhas/defeitos nos SIM Cards em uso, a CONTRATADA deverá
fornecer 20 (vinte) chips SIM Cards virgens extras.

6.6. Os chips fornecidos inicialmente, bem como eventuais substituições ao
longo do prazo contratual, são de inteira responsabilidade da  CONTRATADA,
sem custos adicionais ao CONTRATANTE.

6.7. O  CONTRATANTE  poderá  solicitar  à  CONTRATADA  a  facilidade  de
portabilidade  numérica,  devendo  esta  manter  os  números  utilizados  pelo
CONTRATANTE,  sem qualquer ônus, e independentemente da operadora do
serviço a que esteja atualmente vinculado. A CONTRATADA deverá respeitar o
prazo de 3 (três) dias úteis estabelecido pela ANATEL para a realização deste
serviço, após a liberação dos números pela operadora de origem.

6.8. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática, sem
custo adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel ou de
qualquer outro equipamento, em todo o território nacional.

6.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar os serviços de chamada em espera,
desvio de chamada, consulta, conferência, identificação de chamada, correio
de voz, SMS (Short Message Service) bidirecional.

6.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar a facilidade para que as ligações de
longa distância sejam realizadas somente por meio do Código de Seleção de
Prestadora (CSP), definido pela Administração, podendo ser implementada uti-
lizando recurso da rede de telecomunicações do dispositivo associado ao ser-
viço ou por intermédio de facilidade de autogestão disponibilizada pela CON-
TRATADA.

6.11. As chamadas entre os acessos intragrupo deverão ter tarifa zero.

6.12. A CONTRATADA deverá providenciar a substituição a cada 24 meses de
todos os aparelhos celulares cedidos, em regime de comodato, a CONTRATA-
DA  por  modelos  novos  atualizados  tecnologicamente,  sem quaisquer  ônus
para o CONTRATANTE, devendo a troca ocorrer em até 30 (trinta) dias após a
assinatura do termo aditivo de prorrogação do contrato. Nos casos em que o
prazo de renovação for igual ou superior a 12 meses e inferior a 24 meses, a
empresa terá obrigatoriedade de trocar somente 50% (quarenta por cento) de
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cada um dos tipos dos aparelhos fornecidos. No caso de renovações inferiores
a 12 meses não haverá a obrigatoriedade de troca dos aparelhos.

6.13. A CONTRATADA deverá substituir qualquer aparelho que apresentar de-
feito de fabricação, após laudo técnico da rede autorizada,  desde que não
constatado uso indevido do equipamento, de forma a não gerar interrupção
do serviço.

6.14. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus para
o CONTRATANTE:

a) Habilitação;

b) Escolha ou troca de número;

c) Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem da linha celu-
lar;

d) Facilidades de identificador de chamadas, transferência temporária de
chamada (siga- me, neste caso não haverá gestão sobre as ligações nes-
se serviço), conferência, chamada em espera, não perturbe e ocultação
do número da linha no identificador de chamadas do telefone de destino;

e) Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha;

f) Reativação de número de linha;

g) Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária eletrônica);

h) Adicional de chamadas;

i) Deslocamento;

j) Disponibilização de ferramenta on-line (conta on-line) para consulta
ao detalhamento das faturas e dos serviços ainda não faturados, com
acesso aos gestores e/ou administradores do contrato.

6.15.Os dispositivos de comunicação de dados e voz deverão, obrigatoria-
mente, estar habilitados e aptos para funcionamento em todo o território naci-
onal.

6.16.A cobertura para o serviço de telefonia  móvel  pessoal  –  SMP deverá
abranger os principais centros urbanos, especialmente as capitais, com roa-
ming automático entre as localidades.

6.17.Para o serviço de dados ilimitados, os dispositivos de comunicação deve-
rão ser habilitados e aptos para funcionamento nos principais centros urba-
nos, especialmente nas capitais, com as franquias mínimas estabelecidas nas
especificações do serviço, incluindo a assinatura de provedor de acesso à In-
ternet, com garantia de Taxa de Transmissão Instantânea nominal mínima de
40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G, 4 Mbps para 4G e
a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre obedecendo as
normativas da ANATEL. Após a ultrapassagem do limite da franquia, a redução
da velocidade do acesso a dados não poderá ser inferior a 128 Kbps, e não de-
verá gerar custos adicionais por dados transferidos além da franquia.
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6.18.Durante a vigência do contrato, o CONTRATANTE poderá solicitar, medi-
ante aditamento contratual, a habilitação de outros serviços que sejam imple-
mentados pela CONTRATADA em decorrência da evolução tecnológica.

6.19.Por padrão, todo e qualquer serviço que possa gerar custos adicionais
para o CONTRATANTE deve ser bloqueado pela CONTRATADA sem que tal blo-
queio gere qualquer ônus.

6.20.A  CONTRATADA  deverá disponibilizar  Sistema de Gestão on-line com,
pelo menos, as seguintes características:

a) Ter interface de gerenciamento web;

b) Possibilitar a determinação de limites mensais de gastos para cada aces-
so, por minutos/unidades ou por valores (semelhante ao sistema pós-pago
controlado);

c) Possibilitar o bloqueio de ligações de forma que alguns acessos só pos-
sam efetuar chamadas intragrupo, possibilitar o bloqueio por tipo de cha-
mada (longa distância nacional, longa distância internacional, fixo e mó-
vel);

d) Definir o perfil de utilização de cada linha;

e) Agrupar as linhas em centros de custos e departamentos;

f) Permitir o acesso ao sistema, mediante login com uso de senha pessoal,
para garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às facilida-
des da ferramenta.

6.21.Por padrão e sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, deve-
rão ser bloqueados previamente pela CONTRATADA o uso dos serviços de da-
dos em deslocamento internacional, chamadas para códigos de acesso 0300,
0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), Hora Certa (130) e similares, ser-
viços recebidos a cobrar (chamadas, SMS), salas de jogos e de bate-papos,
sorteios e eventos via SMS e MMS, utilização avulsa de serviços de dados por
meio dos terminais que não tenham assinatura de dados contratada e quais-
quer serviços tarifados não cobertos pelo contrato.

6.21.1. O bloqueio deverá ser executado no sistema da operadora e 
não através dos aparelhos celulares.

6.22. A CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo, para todas as soli-
citações efetuadas.

6.23. A  CONTRATADA  deverá  manter  em funcionamento  contínuo  todos  os
acessos móveis pessoais, sendo que, na hipótese de ocorrência de interrup-
ções, as falhas deverão ser corrigidas e o serviço restabelecido em no máximo
24 (vinte e quatro) horas. O bloqueio dos terminais, somente poderá ser exe-
cutado por solicitação formal do CONTRATANTE.

6.24. As chamadas deverão ser realizadas com boa qualidade de transmissão,
em níveis adequados, sem ruídos ou interferências e com baixa incidência de
queda das ligações.

6.25. A CONTRATADA deverá dispor de sistemas de supervisão para atuar pre-
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ventivamente na detecção de defeitos.

6.26. Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia de funciona-
mento para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o CONTRATANTE poderá solicitar a
migração, sem ônus, para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos
tenham suporte para a mesma, que não ocorra desequilíbrio  financeiro do
contrato e que a tecnologia anterior seja descontinuada ou ofereça riscos à
manutenção do fornecimento do objeto. Caso contrário, essa nova tecnologia
deverá ser fornecida para os incrementos de novos acessos e nas trocas de
aparelhos previstas no presente Termo de Referência.

6.27. Todos os acessos móveis contratados possuirão serviços individuais, de
acordo com o especificado no Anexo I.

7. DA SUSTENTABILIDADE

7.1. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução dos
serviços,  deverá ficar  encarregada de  promover  o  descarte  adequado dos
aparelhos,  baterias  e  demais  materiais  recolhidos,  seja  quando  da
substituição  por  outros,  ou  quando  forem  danificados  irreversivelmente,
seguindo os preceitos da Lei nº 12.305/10, que trata da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS).

8. PERFIL DO TRÁFEGO

8.1. O  perfil  de  tráfego  das  ligações  telefônicas,  especificado  neste
Termo  de Referência,  para  os  tipos  de  chamadas  do Anexo  I,  servirá  tão
somente de subsídio às empresas interessadas na formulação das propostas,
na análise e aferição da proposta mais vantajosa para a Administração.  O
perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso futuro.

9. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

9.1. Os serviços e bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor do con-
trato no momento da entrega dos terminais móveis e chips, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta.

9.2. Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo serem corrigidos ou substituídos no prazo fixado pelo
gestor do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de
penalidades.

9.3. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30
(trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da quali-
dade e quantidade do serviço e materiais fornecidos, com a consequente acei-
tação mediante termo circunstanciado.
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9.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no último dia do prazo assinalado no item anteri-
or.

9.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabi-
lidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato.

10. PAGAMENTO

10.1. O pagamento mensal dependerá da utilização dos serviços, podendo ha-
ver variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e as quantidades
estimadas neste processo de contratação.

10.2. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, em papel ou
em arquivo eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em
relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa reali-
zar sua verificação e, não havendo problemas, promover as medidas necessá-
rias ao pagamento, podendo ser realizado por meio do código de barras conti-
do na fatura ou por Ordem Bancária.

10.3. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à CON-
TRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da
reapresentação do documento para pagamento devidamente corrigido, acom-
panhado dos detalhamentos de cada número, também devidamente corrigi-
dos, admitindo-se que o documento corrigido possa ser um boleto para paga-
mento, fazendo referência a Nota Fiscal contestada e dando quitação à mes-
ma.

10.4. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal,
os fatos serão informados à  CONTRATADA para que seja feita glosa do valor
correspondente no próximo documento de cobrança.

10.5. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito
mediante ateste das Notas Fiscais.

10.6. Após  o  encerramento  do  contrato,  os  serviços  utilizados  decorrentes
desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 (sessenta) e
90 (noventa), para as modalidades local e longa distância nacional, respecti-
vamente.

10.7. No caso de eventual atraso nos pagamentos, desde que a CONTRATADA
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo  CONTRATANTE  serão de 6% a.a (seis por
cento ao ano), pro rata die, apurados desde a data do primeiro dia útil de
atraso até a data do efetivo pagamento da parcela, mediante a aplicação da
seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:

EM= Encargos moratórios.

I= Índice de atualização financeira = 0,0001644.
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N= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do

efetivo pagamento. VP= Valor da parcela vencida.

11. REAJUSTE DE PREÇOS

11.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base estabeleci-
dos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de
Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre in-
tervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes con-
cedidos.

11.2. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a determi-
nar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, a partir da
mesma data-base.

11.3. O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um) ano,
se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n°
9.069, de 29 de junho de 1995.

11.4. Os reajustes devem ser solicitados previamente ao  CONTRATANTE,  por
meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido todos os moti-
vos de fato e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos após a
data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços
contratados, que serão revisados mediante Termo aditivo.

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

12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

12.1. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato
ou Edital.

12.2. Designar formalmente um gestor titular e um substituto para acompa-
nharem e fiscalizarem a execução deste contrato. Poderá ser designado um
terceiro servidor, como fiscal técnico, para acompanhar diretamente o servi-
ço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais falhas na execução
do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor.

12.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irre-
gularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias.

12.4.Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CON-
TRATADA.

12.5. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas depen-
dências para execução de serviços referentes ao objeto, quando necessário.

12.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser soli-
citados pelos empregados da CONTRATADA.
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12.7. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços
por intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à Administra-
ção, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93.

12.8. Aplicar à  CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares
e contratuais cabíveis.

12.9. Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos mó-
veis, cujo motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O va-
lor a ser ressarcido deverá ser igual ao preço apresentado em nota fiscal/fatu-
ra quando da entrega do equipamento.

12.10. Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução
à CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em regime
de comodato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso e/ou desgaste
natural dos equipamentos.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em espe-
cial no que se refere à implantação, operação e níveis de serviço.

13.2. Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s)
com a  ANATEL  e atender às demais disposições regulamentares pertinentes
aos serviços a serem prestados.

13.3. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito
federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os direi-
tos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação
da ANATEL.

13.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CON-
TRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua
ou de prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou le-
gais a que estiver sujeita.

13.5. Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato,
salvaguardados os casos de interrupções programadas.
13.6. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação gratui-
to para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por telefone ou
Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias
por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta designar,
um atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, disponí-
vel em horário comercial, aceitando-se a disponibilização de central de atendi-
mento no estilo call center para atendimento específico ao Governo e grandes
clientes corporativos.

13.7. Credenciar por escrito, junto ao CONTRATANTE, um preposto idôneo com
poderes de decisão para representar a  CONTRATADA,  principalmente no to-
cante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de
Referência.
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13.7.1. O preposto deverá ser credenciado no prazo máximo de 05 (cin-
co) dias após a assinatura do contrato.

13.7.2. A CONTRATADA deverá, no momento do afastamento do prepos-
to definitivamente ou temporariamente, comunicar ao Gestor do Contrato
por escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim
do próximo dia útil.

13.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicita-
dos pelo CONTRATANTE por intermédio de consultor designado para acompa-
nhamento do contrato no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas corridas, a
contar de sua solicitação.

13.9. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços,
de modo a obter uma operação correta e eficaz.

13.10. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e irrestri-
ta fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as re-
clamações formuladas.

13.11. Comunicar  ao  CONTRATANTE,  por  escrito,  qualquer  anormalidade  nos
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

13.12. Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do CONTRATAN-
TE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de voz, em pa-
pel  e/ou em arquivo eletrônico,  incluindo detalhes das  chamadas  (número
chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e valor do
serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme preços con-
tratados no processo licitatório.

13.13. Apresentar as faturas com o detalhamento das chamadas por ramal ou li-
nha.

13.14. Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que fo-
rem indicados pelo  CONTRATANTE,  para realizar as solicitações relativas aos
contratos a serem firmados, tais como manutenção, configuração, entre ou-
tras.

13.15. Levar,  imediatamente,  ao conhecimento do Gestor do Contrato,  qual-
quer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto con-
tratado, para adoção das medidas cabíveis.

13.16. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previ-
denciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja ina-
dimplência não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE.

13.17. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contra-
tado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a res-
ponsabilidade por problemas de funcionamento do serviço.

13.18. Não fazer uso das informações prestadas pelo  CONTRATANTE  que não
seja em absoluto cumprimento do contrato.

13.19. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por
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meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de telecomuni-
cações, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de que-
bra de sigilo de telecomunicações.

13.19.1. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas
na prestação de serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade cri-
minal, na forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais es-
feras.

13.20. A CONTRATADA deverá sujeitar-se aos acréscimos e supressões contra-
tuais estabelecidos na forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais sejam, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.

13.21. Responder por quaisquer interferências  de estranhos nos acessos em
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação.

13.22. Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, receber
a prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes de ou-
tras operadoras de serviço sem custo adicional.

13.23. Providenciar o serviço referente a bloqueio de linhas móveis quando soli-
citado pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações e/
ou serviços a partir da referida solicitação de bloqueio.  Tal cobrança apenas
poderá ocorrer quando da solicitação de desbloqueio pelo CONTRATANTE e o
restabelecimento completo da prestação do serviço pela CONTRATADA. Aplica-
se neste caso, a regulamentação da ANATEL referente ao prazo de suspensão
dos serviços.

13.24. O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser executado por
solicitação de representante credenciado do CONTRATANTE.

13.25. Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de núme-
ro e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE.

13.26. No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois) dias
úteis a reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo
permanecer o mesmo número do chip substituído.

13.27. Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, en-
trega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente solicita-
do, somente pelo gestor do contrato.

13.28. Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos ser-
viços contratados, com atualização tecnológica compatível com os aparelhos
comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações mínimas
previstas neste Termo de Referência.

13.29. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, testar e ativar os equipamen-
tos e serviços conforme este Termo de Referência.

13.30. Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito
desde que não constatado uso indevido do equipamento.
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13.30.1. Em caso de defeito, a CONTRATADA deverá realizar a intermedi-
ação com a assistência técnica do fabricante dos aparelhos, no intuito de
dar celeridade ao processo de troca ou conserto.

13.30.2. No caso de defeitos de fabricação, conforme laudo emitido pela
assistência técnica autorizada, a substituição do aparelho deverá ser fei-
ta em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação à CONTRA-
TADA, e não pode representar nenhum ônus para o CONTRATANTE.

13.30.3. Durante o período em que o aparelho originalmente fornecido
estiver em reparo, deverá ser fornecido outro aparelho com o mesmo nú-
mero de acesso, de forma a não gerar interrupção do serviço e sem que
isso acarrete qualquer ônus extra para o CONTRATANTE.

13.31. Deverá a  CONTRATADA, em caso de extravio de qualquer natureza, in-
clusive roubo ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho, disponibilizar
um novo aparelho com o mesmo código de acesso, observando os prazos fixa-
dos e efetuar, caso queira, a cobrança do equipamento extraviado ou danifi-
cado ao CONTRATANTE, caso o detentor opte por não providenciar a substitui-
ção por um equipamento igual, similar ou superior às próprias expensas.

13.31.1. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser igual ou inferior
ao preço constante da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s) equipa-
mento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE.

13.32. A CONTRATADA deverá providenciar uma reserva técnica de 5% de cada
um dos modelos de aparelhos em uso no Contrato, sem qualquer ônus extra
para o CONTRATANTE, que serão armazenados pela área responsável para agi-
lizar substituições no caso de defeito ou extravio de aparelho.

13.33. Os aparelhos móveis deverão ser entregues ao CONTRATANTE de acordo
com os prazos de habilitação definidos deste Termo de Referência, incluindo
todos os acessórios necessários à plena utilização dos serviços contratados,
tais como carregador de bateria, cabos de dados, manual do usuário etc.

13.33.1. Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou
qualquer defeito de operação, os respectivos aparelhos serão recusados, fi-
cando a  CONTRATADA  obrigada a apresentar  novo modelo,  observado o
prazo previsto para a entrega dos aparelhos.

13.34. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
dos materiais empregados.

13.35. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do ob-
jeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumi-
dor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar
da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATA-
DA, o valor correspondente aos danos sofridos.

13.36. Evitar contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou pa-
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rentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juí-
zes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o dis-
posto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.

13.37. Manter,  durante a execução do contrato,  em compatibilidade com as
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualifica-
ção exigidas na licitação;

14. NÍVEIS DE SERVIÇO

14.1. Para  o  Serviço  Móvel  Pessoal,  os  parâmetros  para  a  medição  da
qualidade são aqueles definidos na regulamentação expedida pela ANATEL,
em especial o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço
Móvel Pessoal – RGQSMP (Anexo I à Resolução nº 575, de 28 de outubro de
2011).

14.2. Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA poderá efe-
tuar periodicamente, a pedido e sob a supervisão do CONTRATANTE, testes de
verificação da qualidade de transmissão, de forma a identificar eventuais fa-
lhas de sincronismo, perdas de ligações, perda anormal de sinal, travamentos
ou outras situações que possam influenciar nos níveis de qualidade do servi-
ço.

14.3. Caso julgue necessário, o  CONTRATANTE  poderá solicitar Relatórios de
qualidade de Serviço, que deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias
úteis, no formato sintético ou analítico, com o objetivo de comprovar a quali-
dade do serviço prestado.

14.4. A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item anterior está
descrito na Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro de 2011, que aprovou
o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pesso-
al – RGQSMP.

14.5. As interrupções programadas dos serviços deverão ser comunicadas ao
CONTRATANTE com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

15. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

15.1. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão contratados com
o fornecimento pela CONTRATADA, na modalidade de comodato, de SIM Cards
e aparelhos Smartphones 4G, aptos para uso e respeitando as especificações
mínimas definidas neste Termo de Referência.

15.2. Os quantitativos de equipamentos a serem fornecidos e as especifica-
ções mínimas constam da tabela do Anexo II deste Termo de referência.

15.3. Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser novos, de
primeiro uso, não se admitindo peças já usadas, reparadas e/ou recondiciona-
das de fábrica, e ainda, disponibilizados com a respectiva linha, em embala-
gem contendo todos os acessórios disponibilizados pelo fabricante, com ga-
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rantia mínima de 01 (um) ano do próprio fabricante e apresentados ao Gestor
do Contrato para aprovação prévia, antes da entrega definitiva ao usuário fi-
nal.

15.4. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da  CON-
TRATADA, devendo ser recolhidos por ele após o encerramento do contrato.

15.5. Os sistemas operacionais e os softwares embarcados nos dispositivos/
equipamentos que forem fornecidos devem estar  atualizados e  licenciados
para as funcionalidades contratadas, se proprietárias.

15.6. O prazo de entrega, deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, no caso
dos SIM Cards, já devidamente preparados para ativação do serviço, e de até
30 (trinta) dias corridos para os aparelhos smartphones, contados a partir da
data de assinatura do contrato.

15.7. Em caso de roubo ou furto o CONTRATANTE efetuará imediatamente, a
devida comunicação à CONTRATADA para bloqueio da linha.

15.8. O local de entrega será na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alago-
as, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió – Alagoas, CEP 57051-
090, no horário das 13h às 19h, de segunda a quinta-feira e das 7h30mim às
13h30mim.

16. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

16.1. É  admissível  a  fusão,  cisão  ou  incorporação  da  contratada  com
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica
todos  os  requisitos  de  habilitação  exigidos  na  licitação  original,  sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

17. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

17.1. A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados da assinatura do Contrato, a apresentar garantia em favor do CON-
TRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa
das seguintes modalidades, conforme opção da CONTRATADA:

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema cen-
tralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia; ou

c) fiança bancária.
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17.2. A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) meses após o térmi-
no da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.2. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descre-
denciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que
se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalida-
des previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que:

a) não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de vali-
dade de sua proposta;

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame;

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

d) não mantiver a proposta;

e) falhar ou fraudar a execução do Contrato;

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

18.3. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexe-
cução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia
defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguin-
tes sanções:

a) advertência;

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa
injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou
assinar o instrumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após regu-
larmente convocada;

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limi-
tado a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do
Contrato;

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cen-
to), calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a
partir do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos,
caracterizando inexecução parcial do Contrato;

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), cal-
culada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo
de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do Contrato;

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;
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g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra-
ção Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATA-
DA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

18.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do item 18.2 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

18.5. Também  ficam sujeitas  às  penalidades  do art.  87,  III  e  IV,  da Lei  nº
8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por
meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha prati-
cado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre
não possuir  idoneidade para contratar  com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

18.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CON-
TRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os proce-
dimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na aplicação
de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas e a pon-
tuação a seguir:

Ocorrências Pontos
Cobrança por serviços não prestados. 0,3
Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3
Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3
Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características técni-
cas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos de
atraso.

0,3

Atrasona prestação de informações e esclarecimentos
solicitados pelo CONTRATANTE,  para cada 24 (vinte e quatro)

horas de atraso.

0,3

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao CONTRA-
TANTE em caráter definitivo ou temporário. 0,3

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou
fração).

0,5

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento
não especificada nesta tabela.

0,5

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de
indisponibilidade.

0,5

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela
soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o CON-
TRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito.

1,0

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10
(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da fatu-
ra, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou em

1,0
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arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do ser-
viço, com todos os tributos e encargos.

18.7. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação
das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato
gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE aplique
as seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum ne-
cessário à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada,
observado o processo administrativo:

Pontuação acumulada Sanção
1 (um) ponto Advertência.

2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do
valor faturado do mês de aplicação dessa san-
ção.

3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do
valor faturado do mês de aplicação dessa san-
ção.

4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do
valor faturado do mês de aplicação dessa sanção.

5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor
faturado do mês de aplicação dessa sanção.

6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor
faturado do mês de aplicação dessa sanção.

7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do
valor faturado do mês de aplicação dessa sanção.

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato.

18.8. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zerados,
de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção.

18.9. No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada ao CON-
TRATANTE,  sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral do
contrato.

18.10. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer momen-
to, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabele-
cer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

18.11. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do contra-
to será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova contrata-
ção feita pelo CONTRATANTE com terceiros.

18.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em pro-
cesso administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla
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defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

19. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA E
DO CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

19.1. A quantidade estimada na planilha do Anexo I servirá tão somente de
subsídio para a formulação da proposta de preços.

19.2. Para fins de julgamento das propostas de preços, será levado em conta
o critério de menor preço, sendo vencedora a que apresentar o menor valor
global para 24 meses.

19.3. Os preços deverão ser expressos em reais e conter todos os tributos e
encargos decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta contratação.

19.4. O Anexo I demonstra uma estimativa de consumo para 56 (cinquenta e
seis) acessos/linhas, dos quais 26 (vinte e seis) contém serviço de dados para
acesso à Internet.

19.5. A estimativa de tráfego não se constitui em qualquer compromisso de
consumo para o CONTRATANTE.

19.6. Todos os itens se referem à prestação de serviços no plano pós-pago.

19.7. De forma a garantir a isonomia na disputa entre as operadoras, deve ser
adotada como critério de tarifação a metodologia dada pelo Art. 12 do Anexo
à Resolução nº 424 da ANATEL, transcrito a seguir:

a) unidade de tempo de tarifação: 6 (seis) segundos;

b) tempo de tarifação mínima: 30 (trinta) segundos;

c) chamadas faturáveis: somente são faturáveis chamadas com duração
superior a 3 (três) segundos, observado o disposto no inciso VI;

d) no caso de chamadas a cobrar,  exceto as chamadas destinadas ao
código 0800, somente são faturadas as chamadas com duração superior
a 6 (seis) segundos, contada a partir do término da mensagem informati-
va;

e) no caso de chamadas encaminhadas ao correio de voz somente são
faturadas as chamadas com duração superior a 3 (três) segundos, conta-
da a partir do sinal audível que acompanha a mensagem característica
do correio de voz; e

f) chamadas  sucessivas  com duração  inferior  a  30  (trinta)  segundos,
efetuadas entre os mesmos acessos de origem e de destino, e quando o
intervalo entre o final de uma ligação e o início da seguinte for inferior a
120 (cento e vinte) segundos são tarifadas como uma única ligação, cuja
duração é igual ao somatório das durações das chamadas sucessivas ou
igual ao tempo de tarifação mínima.

                   Maceió, 10 de outubro de 2018. 
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                  Rodrigo Ferreira Moura

                  Técnico Judiciário 

                    (Responsável pela elaboração do Termo de Referência.)
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ANEXO I-A

                     PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

GRUPO ÚNICO – 56 LINHAS

ITEM SERVIÇO
QUANTIDADE
(ESTIMATIVA
MENSAL)

UNIDADE
PREÇO
UNITÁRI
O (R$)

VALOR
TOTAL
MENSAL
(R$)

VALOR
TOTAL
PARA 24

MESES (R$)

1
ASSINATURA PLANO 
BÁSICO DE SERVIÇOS

56 UNIDADE

2
ASSINATURA PARA 
LIGAÇÕES INTRAGRUPO 
NACIONAL

56 UNIDADE

3
ASSINATURA PARA 
SERVIÇO DE GESTÃO ON-
LINE

56 UNIDADE

4
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 
MESMA OPERADORA

1008 MINUTOS

5
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 
OUTRA OPERADORA

3584 MINUTOS

6 VC-1 MÓVEL X FIXO 1008 MINUTOS

7
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 
EM ROAMING

504 MINUTOS

8
VC-1 MÓVEL X FIXO - EM 
ROAMING 

392 MINUTOS

9
LDN VC-2 MÓVEL X 
MÓVEL – MESMA 
OPERADORA

168 MINUTOS

10
LDN VC-2 MÓVEL X 
MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA

168 MINUTOS

11 LDN VC-2 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS

12
LDN VC-3 MÓVEL X 
MÓVEL – MESMA 
OPERADORA

168 MINUTOS

13
LDN VC-3 MÓVEL X 
MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA

168 MINUTOS

14 LDN VC-3 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS

15 ASSINATURA DE SERVIÇO  26 UNIDADE
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DE DADOS ILIMITADO 
PARA SMARTPHONE, ALTA
VELOCIDADE, 4G, 
NACIONAL, COM 
FRANQUIA MÍNIMA DE 
5GB

16 SMS (POR MENSAGEM) 168 UNIDADE

17 MMS (FOTO- MENSAGEM) 56 UNIDADE

VALOR TOTAL
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ANEXO I-B

PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

GRUPO ÚNICO – 56 LINHAS

ITEM SERVIÇO
QUANTIDADE
(ESTIMATIVA
MENSAL)

UNIDADE
PREÇO
UNITÁR
IO (R$)

VALOR
TOTAL
MENSA
L (R$)

VALOR
TOTAL
PARA 24
MESES
(R$)

1
ASSINATURA PLANO 
BÁSICO DE SERVIÇOS

56 UNIDADE R$ 6,71
R$

375,76
R$

9.018,24

2
ASSINATURA PARA 
LIGAÇÕES INTRAGRUPO 
NACIONAL

56 UNIDADE R$ 4,29
R$

240,24
R$

5.765,76

3
ASSINATURA PARA 
SERVIÇO DE GESTÃO ON-
LINE

56 UNIDADE R$ 6,57
R$

367,92
R$

8.830,08

4
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 
MESMA OPERADORA

1008 MINUTOS R$ 0,13
R$

131,04
R$

3.144,96

5
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 
OUTRA OPERADORA

3584 MINUTOS R$ 0,23
R$

824,32
R$

19.783,68

6 VC-1 MÓVEL X FIXO 1008 MINUTOS R$ 0,23
R$

231,84
R$

5.564,16

7
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – EM 
ROAMING

504 MINUTOS R$ 0,23
R$

115,92
R$

2.782,08

8
VC-1 MÓVEL X FIXO - EM 
ROAMING 

392 MINUTOS R$ 0,23 R$ 90,16
R$

2.163,84

9
LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL 
– MESMA OPERADORA

168 MINUTOS R$ 0,32 R$ 53,76
R$

1.290,24

10
LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL 
– OUTRA OPERADORA

168 MINUTOS R$ 1,33
R$

223,44
R$

5.362,56

11 LDN VC-2 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,78 R$ 43,68
R$

1.048,32

12
LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL 
– MESMA OPERADORA

168 MINUTOS R$ 0,32 R$ 53,76
R$

1.290,24

13
LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL 
– OUTRA OPERADORA

168 MINUTOS R$ 1,33
R$

223,44
R$

5.362,56

14 LDN VC-3 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,78 R$ 43,68
R$

1.048,32

44

Minuta de edital de Pregão Eletrônico (0464876)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 226



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

15

ASSINATURA DE SERVIÇO 
DE DADOS ILIMITADO PARA
SMARTPHONE, ALTA 
VELOCIDADE, 4G, 
NACIONAL, COM FRANQUIA 
MÍNIMA DE 5GB

26 UNIDADE R$ 87,12
R$

2.265,12
R$

54.362,88

16 SMS (POR MENSAGEM) 168 UNIDADE R$ 0,40 R$ 67,20
R$

1.612,80

17 MMS (FOTO- MENSAGEM) 56 UNIDADE R$ 0,80 R$ 44,80
R$

1.075,20

VALOR TOTAL
R$

5.396,08
R$

129.505,92
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ANEXO I-C

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Quantidade Descrição Especificações mínimas exigidas

26 Smartphone
tipo I

1. Aparelho Smartphone homologado pela ANATEL;
2. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz);
3. Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL;
4. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de
2,0 GHz ou processador com mais de 4 núcleos com velocida-
de de 1,6 GHz;
5. Memória interna de 32GB;
6. Memória RAM de 2GB;
7. Tamanho de tela de 4,5 polegadas na diagonal;
8. Tela com touchscreen capacitivo e multitouch;
9. Resolução Full HD ou Retina;
10. Câmera traseira com 12 Mp e câmera frontal de 5 Mp;
11. Conectividade: Wi-Fi (802.11 b/g/n), roteador Wi-Fi, Blue-
tooth, conexão com PC via USB;
12. Sensor de GPS e de autorrotação de tela;
13. Leitor de impressões digitais;
14. Peso Máximo de 220 gramas;
15. Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt, manual de
instruções de uso do aparelho em português (imprimido em
papel ou online);
15. Bateria com capacidade de 1800 mAh;
16. Funcionalidades:  sistema operacional  Android  7  ou  IOS
10,  vibração,  viva  voz,  conferência,  registro  de  chamadas
discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados,
modo avião, chamada em espera, player de música e vídeo,
browser com suporte a html/html5, envio de SMS e MMS, pre-
dição de texto, calculadora, agenda de compromissos, calen-
dário, alarme/despertador, proteção de tela e acesso ao celu-
lar por senha ou por impressão digital, suporte a conta de e-
mail,  permitir  a  visualização de documentos (tipo doc, xls,
pdf), permitir a localização do celular para o caso de perda
ou roubo, quando disponível pelo sistema operacional.
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30 Smartphone
tipo II

1. Aparelho Smartphone homologado pela ANATEL;
2. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz);
3. Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL;
4. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) ou mais, com velo-
cidade de 1,2 GHz;
5. Memória interna de 16GB;
6. Memória RAM de 1GB;

47

Minuta de edital de Pregão Eletrônico (0464876)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 229



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO   II  
Pregão     Eletrônico     nº     XX  /2018  

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

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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ANEXO III

CONTRATO N° XX/2018
Processo nº 0005890-83.2018.6.02.8000

MINUTA

Contrato de Prestação de Serviço  Móvel
Pessoal  (SMP)  pós-pago, nas  modalidades
Local e Longa Distância Nacional (LDN), que
entre si celebram a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e a
empresa ______________.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida
Aristeu  de  Andrade.  Nº  377  -  Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Presidente, Desembargador  José  Carlos  Malta  Marques,
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 124.811 SSP/
AL, inscrito no CPF sob o nº 045.410.304-20, residente e domiciliado nesta cidade,
e de outro, a empresa ..........................., situada na ..................., n.º ...............,
bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  n° ..................., daqui por
diante denominada CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) ..................,
residente e domiciliado na ..............., n.º ........., bairro ........., nesta, portador da CI
sob n.º .............., inscrito no CPF/MF sob n° ................., resolvem celebrar o
presente Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal  (SMP) pós pago, nas
modalidades  Local  e  Longa  Distância  Nacional  (LDN), com fulcro na Lei n°
10.520/02, no Decreto 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, devendo
serem observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido conjuntamente pela  Lei nº 8.666, de
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de
Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, Plano Geral de Outorgas –
PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das
Comunicações – Tarifação de Chamada Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de
07/08/2007, Regulamento do Serviço Móvel  Pessoal  -  SMP  e Lei n.º 8.078, de
11/09/1990, Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório,
ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada no D.O.U., Seção 1, edição de 19/06/01, a qual adota a aplicação do
SICAF na Secretaria deste Tribunal.

PARÁGRAFO ÚNICO –  Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, os princípios da
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teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Bem como a Resolução
nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sobre normas
de contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho:
Informações gerais, Norma de Contratação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a Prestação  de  Serviço  Móvel
Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN),
com  roaming  nacional,  e  serviço  de  dados  para  acesso  à  internet,  com  o
fornecimento de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones
do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO 

A execução do presente contrato será feita de forma indireta, mediante
o regime de empreitada por preço unitário, conforme condições estabelecidas no
Pregão Eletrônico n.º XX/2018 e seus Anexos, e a proposta da contratada, lançada
no evento SEI nº XXXX.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O contratante pagará à contratada, pelos serviços prestados, os preços
constantes de sua proposta, sendo de R$ XX (XXXX) o valor global estimado deste
contrato. 

PARÁGRAFO  PRIMEIRO -  O  pagamento  mensal  dependerá  da  utilização  dos
serviços, podendo haver variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e
as quantidades estimadas na proposta de preços da contratada).

PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada deverá apresentar mensalmente,  para
pagamento, as contas telefônicas das linhas telefônicas disponibilizadas através da
conexão. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As contas deverão ter valor fiscal e apresentar na fatura
encaminhada  os  valores  das  ligações  locais  de  forma  separada  (móvel-fixo  e
móvel-móvel).

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será creditado  em  conta  corrente  da
contratada, mediante ordem bancária, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a
partir  da apresentação  da fatura/nota  fiscal,  devidamente  atestada a  cargo da
fiscalização desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências
contratuais e não haja fato impeditivo imputável à contratada.

PARÁGRO QUINTO -  Sendo  identificada  cobrança  indevida,  os  fatos  serão
informados  à  CONTRATADA,  e  a  contagem  do  prazo  para  pagamento  será
reiniciada a partir da reapresentação do documento para pagamento devidamente
corrigido,  acompanhado  dos  detalhamentos  de  cada  número,  também
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devidamente corrigidos,  admitindo-se que o documento corrigido possa ser um
boleto  para  pagamento,  fazendo  referência  a  Nota  Fiscal  contestada  e  dando
quitação à mesma.

PARÁGRAFO SEXTO - Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da
Nota Fiscal, os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do
valor correspondente no próximo documento de cobrança.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O aceite dos serviços prestados por força desta contratação
será feito mediante ateste das Notas Fiscais.

PARÁGRAFO OITAVO -  Após o  encerramento do contrato,  os  serviços  utilizados
decorrentes  desta  contratação  deverão  ser  cobrados  no  prazo  máximo  de  60
(sessenta) e 90 (noventa), para as modalidades local e longa distância nacional,
respectivamente.

PARÁGRAFO NONO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores
atinentes às penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO DEZ – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO ONZE - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento
de preços.

PARÁGRAFO DOZE – O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no pagamento, fará
as retenções tributárias determinadas pela legislação vigente.

PARÁGRAFO TREZE – Deverá ser fornecido ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
sistema de gerenciamento de fatura capaz de capturar o detalhamento através da
internet, com finalidade de facilitar o controle e gestão dos serviços.

PARÁGRAFO QUATORZE - 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
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365                              365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base estabele-
cidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de Tele-
comunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre intervalo
não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) ve-
nha a determinar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, a
partir da mesma data-base.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior
a 1 (um) ano, se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da
Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os reajustes devem ser solicitados previamente ao CON-
TRATANTE, por meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido to-
dos os motivos de fato e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos
após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços
contratados, que serão revisados mediante Termo aditivo.

PARÁRAFO QUARTO - Quaisquer tributos ou encargos legais criados alterados ou
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após
a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços con-
tratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

CLÁUSULA SEXTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução deste contrato correrão à conta dos
recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas de
2018 - PTRES 059407 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Elemento
de Despesa 339039 – (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em
caso de prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes,
previstas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de
cada exercício financeiro.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

Caberá à contratada, além das responsabilidades na Lei 9.472/97, no
contrato de concessão/autorização assinado com a União, e demais disposições
regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados:

1) Cumprir  fielmente  o  que  estabelece  este  Termo  de  Referência,  em
especial no que se refere à implantação, operação e níveis de serviço; 
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2) Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s)
com a ANATEL e atender às demais disposições regulamentares pertinentes
aos serviços a serem prestados;

3) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito
federal,  estadual  ou  no  Distrito  Federal,  bem como,  ainda,  assegurar  os
direitos  e  cumprimento  de  todas  as  obrigações  estabelecidas  por
regulamentação da ANATEL;

4) Responder,  integralmente,  por  perdas  e  danos  que  vier  a  causar  ao
CONTRATANTE  ou  a  terceiros  em  razão  de  ação  ou  omissão,  dolosa  ou
culposa,  sua  ou  de  prepostos,  independentemente  de  outras  cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita;

5) Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato,
salvaguardados os casos de interrupções programadas; 

6)    Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação gra-
tuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por telefone
ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete)
dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta de-
signar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada,
disponível em horário comercial, aceitando-se a disponibilização de central
de atendimento no estilo call center para atendimento específico ao Governo
e grandes clientes corporativos;

7) Credenciar por escrito, junto ao CONTRATANTE, um preposto idôneo com
poderes  de  decisão  para  representar  a  CONTRATADA,  principalmente  no
tocante  à  eficiência  e  agilidade  da  execução  dos  serviços  objeto  deste
contrato;

8) Credenciar o preposto no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a
assinatura deste contrato;

9)     Comunicar ao Gestor do contrato, por escrito,  no momento do
afastamento do preposto, definitivamente ou temporariamente, o nome e a
forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil;

10)  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser
solicitados pelo  CONTRATANTE  por intermédio de consultor designado para
acompanhamento  do  contrato  no  prazo  de  até  24  (vinte  e  quatro)  horas
corridas, a contar de sua solicitação;

11)  Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços,
de modo a obter uma operação correta e eficaz;
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12)      Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e
irrestrita fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo
as reclamações formuladas;

13)  Comunicar  ao  CONTRATANTE,  por  escrito,  qualquer  anormalidade  nos
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

14) Apresentar  mensalmente  e  de  forma  gratuita,  a  critério  do
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de
voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhes das chamadas
(número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e
valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme
proposta de preços apresentada pela contratada;

15) Apresentar as faturas com o detalhamento das chamadas por ramal ou
linha;

16) Reconhecer  o  Gestor  do  Contrato,  bem como  outros  servidores  que
forem indicados pelo CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas aos
contratos  a  serem  firmados,  tais  como  manutenção,  configuração,  entre
outras;

17) Levar,  imediatamente,  ao  conhecimento  do  Gestor  do  Contrato,
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto
contratado, para adoção das medidas cabíveis;

18) Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,
previdenciárias,  tributárias  e  as  demais  previstas  na legislação  específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE;

19) Assumir  inteira  responsabilidade  técnica  e  operacional  do  objeto
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas
a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço;

20) Não fazer uso das informações prestadas pelo  CONTRATANTE  que não
seja em absoluto cumprimento do contrato;

21) Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por
meio  dos  serviços  contratados,  no  mínimo  dentro  de  sua  rede  de
telecomunicações,  respeitando  as  hipóteses  e  condições  constitucionais  e
legais de quebra de sigilo de telecomunicações;

22) Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais  estabelecidos na
forma  do  art.  65  da  Lei  n°  8.666/93,  quais  sejam,  os  acréscimos  ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor atualizado do contrato;
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23) Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação;

24) Possibilitar  ao  CONTRATANTE,  na  condição  de  assinante  viajante,
receber a prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes
de outras operadoras de serviço sem custo adicional;

25) Providenciar  o serviço referente a bloqueio de linhas móveis  quando
solicitado pelo CONTRATANTE;

26) Providenciar,  no  prazo  máximo  de  48  horas,  o  serviço  de  troca  de
número e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE;

27) No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois) dias
úteis a reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo
permanecer o mesmo número do chip substituído;

28)  Atender  as  solicitações  de  serviços  de  habilitação,  troca  de  número,
entrega  de  aparelhos  ou  qualquer  outro  tipo  de  serviço  eventualmente
solicitado, somente pelo gestor do contrato;

29) Fornecer  smartphones,  em  regime  de  comodato,  para  utilização  dos
serviços  contratados,  com  atualização  tecnológica  compatível  com  os
aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações
mínimas previstas no Termo de Referência (Anexo I do PE nº XX/2018);

30) Fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos e serviços conforme
Termo de Referência (Anexo I do PE nº XX/2018);

31)  Reparar  ou substituir  qualquer aparelho móvel  que apresentar  defeito
desde que não constatado uso indevido do equipamento;

32) Realizar, em caso de defeito, a intermediação com a assistência técnica
do fabricante dos aparelhos, no intuito de dar celeridade ao processo de troca
ou conserto;

33) Substituir o aparelho, no caso de defeitos de fabricação, conforme laudo
emitido pela assistência técnica autorizada,  em até 10 (dez) dias úteis,
contados a partir da notificação à CONTRATADA, sem representar ônus para o
CONTRATANTE;

34) Fornecer, durante o período em que o aparelho originalmente fornecido
estiver em reparo,  outro aparelho com o mesmo número de acesso, de forma
a não gerar interrupção do serviço e sem que isso acarrete qualquer ônus
extra para o CONTRATANTE;
35) Disponibilizar, em caso de extravio de qualquer natureza, inclusive roubo
ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho, um novo aparelho com o
mesmo  código  de  acesso,  observando  os  prazos  fixados  e  efetuar,  caso
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queira,  a  cobrança  do  equipamento  extraviado  ou  danificado  ao
CONTRATANTE, caso o detentor opte por não providenciar a substituição por
um equipamento igual, similar ou superior às próprias expensas;

36)  Providenciar uma reserva técnica de 5% de cada um dos modelos de
aparelhos  em  uso  no  Contrato,  sem  qualquer  ônus  extra  para  o
CONTRATANTE,  que serão armazenados pela área responsável para agilizar
substituições no caso de defeito ou extravio de aparelho;

37)  Entregar os aparelhos móveis ao CONTRATANTE de acordo com os prazos
de habilitação definidos no Termo de Referência (Anexo I do PE nº XX/2018),
incluindo  todos  os  acessórios  necessários  à  plena  utilização  dos  serviços
contratados,  tais  como carregador de bateria,  cabos de dados, manual do
usuário etc.;

38) Apresentar novos modelos, em caso de recusa dos aparelhos móveis por
parte do Contratante, caso seja constatada divergência com a especificação
técnica exigida ou qualquer defeito de operação, observado o prazo previsto
para a entrega dos aparelhos;

39) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados;

40)  Responsabilizar-se  pelos  vícios  e  danos  decorrentes  da  execução  do
objeto,  de acordo com os artigos 14 e 17 a 27,  do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o  CONTRATANTE  autorizado a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

41)  Abster-se de contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros
ou parentes em linha reta, colateral  ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive,  de  ocupantes  de  cargos  de  direção  e  de  assessoramento,  de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de
acordo  com o  disposto  no  art.  3º  da  Resolução  nº  07/2005  do  Conselho
Nacional de Justiça;

42)  Manter,  durante  a  execução do contrato,  em compatibilidade com as
obrigações  a  serem  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte:

a) É  expressamente  proibida  a  contratação  de  servidor  pertencente  ao
quadro  de  pessoal  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  durante  a
execução dos serviços mencionados;
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b) É  expressamente  proibida,  também,  a  veiculação  de  publicidade,
vinculativa  ou  não,  acerca  do  contrato  firmado  com  o  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

c)      É vedada subcontratação total dos serviços objeto deste contrato;

d) A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente
autorizada pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

e) A  contratada  responde  diretamente,  em  seu  nome,  por  danos  ou
prejuízos  decorrentes  da  ação  de  subcontratados,  quando  necessários  à
prestação dos serviços contratados.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

A Contratante se obriga a:

a) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e
Edital.

b) Designar formalmente um gestor titular e um substituto para acompa-
nharem e fiscalizarem a execução deste contrato. Poderá ser designado um
terceiro servidor, como fiscal técnico, para acompanhar diretamente o servi-
ço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais falhas na execução
do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irre-
gularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias;

d) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CON-
TRATADA;

e) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependên-
cias para execução de serviços referentes ao objeto, quando necessário;

f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicita-
dos pelos empregados da CONTRATADA;

g) Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por
intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à Administração,
conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93;

h) Aplicar  à  CONTRATADA  as sanções administrativas regulamentares e
contratuais cabíveis.

i) Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos móveis, cujo
motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O valor a ser ressar-
cido deverá ser igual ao preço apresentado em nota fiscal/fatura quando da en-
trega do equipamento;
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j) Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução à CON-
TRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em regime de como-
dato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso e/ou desgaste natural dos
equipamentos.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar  da
data de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a
60 (sessenta) meses, conforme preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666 de 1993.

CLÁUSULA DEZ - DA GARANTIA

A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados da assinatura deste Contrato, a apresentar garantia em favor do  CON-
TRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa das
seguintes modalidades:

d) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centrali-
zado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda;

e) seguro-garantia; ou

f) fiança bancária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) me-
ses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorro-
gação.

CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A  Contratada  que,  convocada  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução contratual, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com
a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita 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.
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PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento
para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as
dos pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  A  Licitante  ficará sujeita a aplicação das  seguintes
penalidades:

a) advertência;

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor
total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa injustifica-
da da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o ins-
trumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após regularmente convo-
cada;

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado
a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato;

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir
do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, caracteri-
zando inexecução parcial do Contrato;

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calcula-
da sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo de 30
(trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do Contrato;

f) suspensão temporária  de participação  em licitação  e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a  CONTRATADA ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes. 

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do parágra-
fo anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

PARÁGRAFO QUINTO - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da
Lei nº 8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar,
por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha prati-
cado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não
possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
PARÁGRAFO SEXTO - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas
pela  CONTRATADA,  sem justificativa aceita pelo  CONTRATANTE,  resguardados os
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na aplicação
de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas e a pontuação
a seguir:
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Ocorrências Pontos
Cobrança por serviços não prestados. 0,3
Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3
Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3
Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características técni-
cas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos de
atraso.

0,3

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados
pelo CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso.

0,3

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao CONTRA-
TANTE em caráter definitivo ou temporário. 0,3
Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou
fração).

0,5

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento
não especificada nesta tabela.

0,5

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de
indisponibilidade.

0,5

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela
soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o CON-
TRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito.

1,0

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10
(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da fatu-
ra, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou em
arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do ser-
viço, com todos os tributos e encargos.

1,0

PARÁGRAFO SÉTIMO - A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da
pontuação das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores
ao fato gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE apli-
que as seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum ne-
cessário à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, obser-
vado o processo administrativo:

Pontuação acumulada Sanção
1 (um) ponto Advertência.
2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor fa-

turado do mês de aplicação dessa sanção.
3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do valor fa-

turado do mês de aplicação dessa sanção.
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do valor

faturado do mês de aplicação dessa sanção.
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5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor fatura-
do do mês de aplicação dessa sanção.

6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor fatura-
do do mês de aplicação dessa sanção.

7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do valor
faturado do mês de aplicação dessa sanção.

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório se-
rão zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção.

PARÁGRAFO NONO - No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica faculta-
da ao CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral
do contrato.

PARÁGRAFO DEZ - A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras san-
ções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabele-
cer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

PARÁGRAFO ONZE - Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral
do contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova con-
tratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros.

PARÁGRAFO DOZE - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á
em processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO  TREZE -  O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO QUATORZE  -  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.

PARÁGRAFO QUINZE - A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a prestação dos serviços, 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. 

PARÁGRAFO DEZESSEIS - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
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PARÁGRAFO DEZESSETE - Se o licitante contratado não recolher o valor da multa
que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação
para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

PARÁGRAFO DEZOITO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO DEZENOVE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO VINTE - 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 nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

PARÁGRFO VINTE E UM -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

PARAÁGRAFO VINTE E DOIS - Poderá a Administração considerar inexecução total
ou parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior
a 10 (dez) dias na entrega ou na regularização de eventuais riscos.

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

 O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do objeto
contratado.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da
contratada, fica o TRE/AL autorizado a reter os créditos a que aquela teria direito,
até o limite do valor dos prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das
penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA TREZE- DAS ALTERAÇÕES

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no art. 65, da lei nº 8.666/93, observado o limite estipulado no
§1º do referido artigo.
CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº XX/2018 E À PROPOSTA COMERCIAL

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO nº XX/2018 e à proposta comercial da contratada, evento SEI nº XXXX
(Processo SEI nº XXXXXX).
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CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União,
na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre
as partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o
presente Contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas
partes abaixo.

     Maceió, ____de ____________ de 2018.
 
Pelo TRE/AL 

    Desembargador José Carlos Malta Marques

Pela Contratada 
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de novembro de 2018.
À AJ-DG,
para análise da minuta de edital ajustada a nova

planilha de valor máximo estimado.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 14/11/2018, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0464878 e o código CRC 3AFF286E.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2018.
À SAD.
 
Sr. Secretário,
 
Remeto o presente procedimento para ciência da

Informação 7220 (0464831).
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 19/11/2018, às 12:41,
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
0465530 e o código CRC C2C10020.

0005890-83.2018.6.02.8000 0465530v1

Despacho COFIN 0465530         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 247



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

 

DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2018.
À COFIN, para ciência (sem prejuízo da análise a

cargo da AJ-DG)
Acerca da Informação 7220 (0464831), temos a

considerar, entre outros pontos, que foi solicitada à DG a
reanálise da proposição de assintura de TV a cabo para o
próximo exercício, e que o aluguel de imóvel para a sede da
53ª Zona Eleitoral, em Joaquim Gomes, foi renovado no valor
de R$ 1.150,00 mensais (0465298). 

De todo modo, as programações de 2019 deverão
considerar o novo valor a ser fixado para a contratação do
serviço de telefonia móvel, projetado em cerca de R$
64.000,00 para os próximos doze meses.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/11/2018, às 14:56, 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
0465646 e o código CRC DD1D2443.
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PROCESSO : 0005890-83.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN)

 

Parecer nº 1878 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO.
 
Tratam os presentes autos de análise de minuta de

edital de Pregão Eletrônico (0464876) para contratação dos
serviços de telefonia celular e internet móvel, considerando o
fim iminente da vigência do Contrato nº 31/2013
(evento 0406655). 

No memorando inaugural deste procedimento, o
Senhor Gestor do Contrato questionou se, dada a natureza
dos serviços, dever-se-ia observar a Resolução nº 182/2013 do
CNJ (0406656), que dispõe sobre diretrizes para as
contratações de Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle
administrativo e financeiro do CNJ.

Esta Assessoria Jurídica pronunciou-se por meio do
Parecer 1064 (0407622), em sentido negativo. 

Assim, a instrução dos autos foi conduzida sob esse
viés, gerando o Termo de Referência lançado no evento
SEI 0449489, posteriormente aprovado pela autoridade
competente, na forma do regulamento, como se vê do
Despacho GSAD 0449640.

 
2. DO PROCEDIMENTO.
 
Com vista dos autos, a SEIC/COMAP elaborou

pesquisa de preços (0455227), encontrando valores bastante
díspares, o que ensejou o esclarecimento do gestor contratual
(0458613). Na sequência, o Senhor Chefe da Seção de
Instrução de Contratações sugeriu que a contratação fosse
realizada mediante procedimento licitatório, na modalidade
pregão, em sua forma eletrônica, nos termos da Lei Nº
10.520/2002, c/c o Decreto 5450/2005, com participação
ampla e irrestrita de qualquer interessado, assim
fundamentando (0461784):

"Considerando as ponderações lançadas
pelo ilustríssimo gestor do contrato
(0458613), e tendo em vista as
infrutíferas tentativas deste subscritor em
obter maiores explanações sobre os
preços informados na proposta de
orçamento encaminhada pela contratada
(0455029) em face do preço praticado no
atual contrato, chegando, inclusive, a
agendar (e dirigir-se, hoje à tarde, à sede
administrativa da empresa CLARO S/A em
Alagoas) visita à Gerência Executiva de
Vendas Corporativas daquela empresa em
Alagoas, cujo titular é o Sr. Manoel
Roberto Santos, a SEIC/COMAP vêm (sic)
propor a essa Secretaria como preço
estimado para contratação dos serviços
pretendidos nos autos, pelo prazo de 24
(vinte e quatro) meses, R$ 129.364,80
(cento vinte e nove mil, trezentos e
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sessenta e quatro reais e oitenta
centavos).
 

Consta no evento SEI 0462497 os créditos
necessários para fazer frente as despesas no presente
exercício. Quanto à previsão orçamentária para o ano de
2019, vide os documentos 0449623 e 0449624. 

Na sequência, os autos foram remetidos à SLC para
elaboração da minuta do edital e anexos.

A Seção de Licitações e Contratos juntou minuta do
edital e seus anexos (0463559), mas como se vê do despacho
S E I 0464030, encaminhou os autos ao gestor, para
atualização dos valores estimados. 

O gestor esclareceu que na planilha apresentada
anteriormente o índice de atualização havia sido aplicado
diretamente no valor total dos serviços, resultando numa
divergência em relação ao valor total dessa nova planilha,
tendo em vista os arrendondamentos das casas decimais após
a atualização individualizada dos valores dos serviços. Sendo
assim, o valor total atualizado da contratação passaria a ser
R$ 129.505,92, considerando o prazo de 24 (vinte e
quatro) meses.

Encaminhados os presentes autos para reforço do
pré-empenho, a Seção de Gestão Orçamentária (0464831)
destacou um defict de R$ 35.184,40 entre o previsto e o
orçado para o exercício de 2019: 

"O presente SEI refere-se ao contrato de
serviços de telefonia móvel.
Complementando o despacho da SGO
(evento 0462511), que informa a grande
diferença entre o valor programado na
PLOA 2019 (R$ 29,498,00) e o valor anual
pretendido (R$ 129.505,92; 24 meses,
sendo R$ 64.682,40 o valor anual). Assim,
a despesa pretendida apresenta um deficit
em 2019 de R$ 35.184,40 [R$ 29.498,00
(PLOA 2019) - R$ 64.682,40 (pretendido
anual) = - R$ 35.184,40 (deficit)].  "

Em resposta, a SAD (0464831) explicou que :
"Acerca da Informação 7220 (0464831),
temos a considerar, entre outros pontos,
que foi solicitada à DG a reanálise da
proposição de assinatura de TV a cabo
para o próximo exercício, e que o aluguel
de imóvel para a sede da 53ª Zona
Eleitoral, em Joaquim Gomes, foi
renovado no valor de R$ 1.150,00
mensais (0465298). 
De todo modo, as programações de 2019
deverão considerar o novo valor a ser
fixado para a contratação do serviço de
telefonia móvel, projetado em cerca de R$
64.000,00 para os próximos doze meses."
 

A minuta do edital foi editada, com base nos novos
valores informados (0464876).

Em seguida, houve a remessa dos autos a esta
Assessoria Jurídica para emissão de parecer, ex vi parágrafo
único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 c/c o art. 60 da Resolução
TRE-AL n.º 12.738/96 e art. 11 da Resolução nº 14.132/05.

Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade pregão eletrônico, do
tipo menor preço global (lote único), objetivando a
contratação de PESSOA JURÍDICA para Prestação de Serviço
Móvel Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades Local e
Longa Distância Nacional (LDN).

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras às unidades
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competentes, passamos a opinar quanto aos aspectos
jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, 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 o §1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, 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.

Dessa forma, tem-se que o objeto da presente
licitação é passível de aquisição via pregão, existindo a
possibilidade jurídica de utilização dessa modalidade ao
certame em tela, registrando-se, ainda, que quase todos os
atos da fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da
Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º 5.450/05, foram
devidamente observados.

Frise-se, também, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, as
justificativas da contratação, os termos de referência, as
planilhas de custo 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, 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 preceitua o art. 14, do
Decreto nº 5.450/05; que é objetivo o critério de julgamento
adotado, havendo regular previsão das fases do procedimento
licitatório e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais.

Registre-se que se encontra dentro dos preceitos
legais e regulamentares as regras de não exclusividade de
participação na licitação das microempresas e empresas de
pequeno porte.

 
4. DA MINUTA CONTRATUAL
A minuta contratual ora analisada atende às

prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93, trazendo
os elementos necessários para o caso presente, quais sejam: a
legislação aplicável, o objeto e seus elementos característicos,
o regime de execução, o preço e as condições de pagamento,
o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática, os direitos e as
obrigações das partes, a vigência, as sanções cabíveis e os
valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, a legislação
aplicável à execução do contrato e aos casos omissos e a
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na legislação.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 Em face do que determina a Portaria Presidência

nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
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
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pertinente lista de verificação relativa ao Anexo I: Licitação –
modalidade Pregão Eletrônico – Aplicável a bens e serviços,
exceto os referentes à tecnologia da informação e a obras e
serviços de engenharia. 

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 5.450/05,
necessários à instrução da fase interna do procedimento
licitatório na modalidade pregão, no formato eletrônico.

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? SIM

2018 
0449623
2019
0449624
 

TERMO DE REFERÊNCIA

3
O Termo de Referência contém
justificativa da necessidade pública
que demanda a futura contratação?

SIM 0449489

4
O Termo de Referência contém
adequada descrição dos bens e/ou
serviços que serão contratados?

SIM  

5
O Termo de Referência contém
justificativa para enquadramento do
objeto como bem e/ou serviço comum?

 
SIM

 

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?

N/A

Contrato de
concessão ou
do termo de
autorização
para a
Prestação de
Serviço Móvel
Pessoal (SMP)

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  
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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  

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?

Sim  

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  

23 Existe aprovação do Termo de Referência
pela autoridade competente? SIM 0449640

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0455227

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?

SIM  

26 Foi produzida planilha comparativa com os
preços encontrados? SIM 0458618

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 Sim 0464876
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cooperativa, em face do valor estimado
para o item da contratação?

29
Os autos contém justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista
para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

Sim  

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?

N/A  

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

N/A  

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  

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  

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
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43
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente estabelece prazo razoável
(não exíguo) para início da prestação de
serviços?

SIM 0464876

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).

SIM  

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  

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 dispõem 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

N/A  

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 0463562

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?  Próxima fase
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Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e
arts. 8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05

58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e
art. 17 do Decreto nº 5.450/05

 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, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30,
VI, do Decreto nº 5.450/05

 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?

 
Esclarecer 
0464831
 

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   

 
6. CONCLUSÃO.
Para que o processo se desenvolva com a mais

ampla regularidade possível e considerando a impugnação
ocorrida no Pregão 12/2015, também de telefonia, nos autos
do P.A. nº 13.240/2014, sugerimos algumas alterações na
minuta do edital :

a) a alínea e.2 do item 9.1, exige
comprovação de aptidão para desempenho
de atividade pertinente e compatível com
o objeto do Pregão, mediante cópia do
contrato de concessão ou do termo de
autorização para a Prestação de Serviço
Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, outorgada
pelo poder concedente nos termos da
legislação em vigor. Uma vez que tais
documentos são publicados no Diário
Oficial da União, sugerimos alterar a
redação do item acima para aceitar
também o extrato da mencionada
publicação;
b) incluir na cláusula do pagamento
(cláusula quarta da minuta contratual) a
previsão de pagamento por código de
barras, opção que já vem sendo utilizada
por este tribunal e que consta no
item 10.2. do Termo de Referência;

Sem embargo, quanto à questão orçamentária, vale
destacar a Informação 7220 COFIN (0464831), seguida dos
esclarecimentos fornecidos pela SAD (0465646), fazendo-se
necessário ainda observar o item 61 da tabela de verificação
do item 5. 

Assim sendo, seguem os autos  à Secretaria de
Administração, para aperfeiçoamento da instrução.
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Cláudia Ramalho

Assessora jurídica em exercício
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 20/11/2018, às 13:45, 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
0465800 e o código CRC 00A21C9E.
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DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2018.
À SGO.
 
Prezados,
 
Para ciência dos termos do Despacho SAD

0465646.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 19/11/2018, às 18:23,
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
0465991 e o código CRC 033C0FA6.

0005890-83.2018.6.02.8000 0465991v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de novembro de 2018.
À Seção de Licitações e Contratos.
Assunto: Alteração. Minuta de edital. Repercussão.

Termo de Referência final. Recomendações. AJ-DG.
 
Senhora Chefe,
 
Em face das recomendações oriundas da Assessoria

Jurídica deste Tribunal, evoluo o presente a Vossa Senhoria
para que, considerando os termos do Parecer n.º 1878 / 2018 -
TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (SEI 0465800), sejam promovidas as
seguintes alterações na minuta do edital, bem como nos
anexos pertinentes que repercutam diretamente:
1) promover a alteração da redação do item 9.1, alíne e.2,
para aceitar, também, o extrato da publicação mencionada no
dispositivo;
2) incluir na cláusula do pagamento (cláusula quarta da
minuta contratual) a previsão de pagamento por código de
barras, opção que já vem sendo utilizada por este tribunal e
que consta no item 10.2. do Termo de Referência;

Quanto à questão orçamentária, destaco a
pertinência da projeção para o exercício de 2019 com o
montante referido para contratação ora em desenvolvimento,
ressalto, por oportuno, que o valor total estimado
corresponde à aquisição dos serviços pelo período de 24
(vinte e quatro) meses, bem como o encaminhamento feito por
esta Secretaria (evento SEI 0465646), para reformulação da
informação de competência da Seção de Gestão Orçamentária.

Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/11/2018, às 20:00, 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
0466605 e o código CRC 70850BBF.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001188 
  

MMIINNUUTTAA 
  

PROCESSO Nº: 0005890-83.2018.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL  (LOTE 
ÚNICO) 
Data: XX de XXXX de 2018 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
Horário Abertura: XX horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 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 GLOBAL 
(LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a 
contratação de PESSOA JURÍDICA para Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós 
pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 
 
       O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei n.º 
9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de 
02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – PGO, Portaria nº 1.137, de 20/12/1994, e 
Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das Comunicações – Tarifação de Chamada 
Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de 07/08/2007, Regulamento do Serviço 
Móvel Pessoal - SMP e Lei n.º 8.078, de 11/09/1990, Código de Defesa do 
Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de 
junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada no DOU, Seção 1, edição 
de 19/06/01, a qual adota a aplicação do SICAF na Secretaria deste Tribunal. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a Prestação de Serviço Móvel Pessoal 
(SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com 
roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento 
de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com 
os respectivos chips SIM Card, conforme especificações e condições disponíveis 
neste Edital e seus anexos. 

1.2.  Todos os serviços dar-se-ão sob a modalidade corporativa, com o 
fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo com 
as especificações mínimas ou superiores às descritas no Termo de Referência 
(Anexo I), e respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal 
(SMP) da ANATEL. 
 
2 – DA VIGÊNCIA 
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2.1.  O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, com 
início a partir da sua assinatura, e eficácia legal após a publicação de seu extrato 
no Órgão da Imprensa Oficial, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, conforme disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1  Poderão participar do certame os interessados que atenderem a todas 
as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 
anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste 
Pregão, mormente no que se refere à concessão/autorização para exploração de 
Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades Local e Longa Distância 
Nacional (LDN). 
 
3.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 

 
3.2.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação 
e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.3.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição; 
 
3.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.3.4. estrangeiras que não funcionem no País. 
 
3.4.5. 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. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou 
o mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, este fica impedido de participar da presente licitação, 
correspondendo a simples apresentação da proposta à presunção de que 
inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo-
se, assim, o Pregoeiro bem como a Equipe de Apoio de qualquer responsabilidade 
administrativa, cível ou criminal decorrente desse fato. 
 
3.5.  Não será exigida, para participação neste procedimento licitatório, 
prévia aprovação, pela ANATEL, dos valores que vierem a ser ofertados, em razão 
do sigilo de que se revestem as propostas até a data da realização do pregão. 
 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
4.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão 
proceder ao encaminhamento da proposta de preços, até a data e hora marcadas 
para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando 
então, automaticamente, encerrar-se-á a fase de recebimento das propostas. 

 
5.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 
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5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão 
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.3.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
5.4.  Referentemente ao campo "descrição detalhada do objeto" constante no 
sistema eletrônico, a ser preenchido quando da formulação da proposta, será 
aceita a simples referência “conforme o edital” ou menção similar, no caso de não 
haver detalhamento a ser referido. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que 
a descrição complementar não contrarie as especificações constantes no 
edital, sob pena de desclassificação. 

 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo 
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 

 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas 
para efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o 
proponente na execução contratual. 

 
5.4.3.  No espaço destinado à “descrição detalhada do objeto”, deverão 
constar os dados inexistentes, complementares do CATSER, como descrições 
detalhadas dos serviços ofertados. 
 
5.4.4. Se na proposta inexistir descrição detalhada do objeto, considerar-se-
á que a mesma atende a todas as características exigidas pelo edital. 
 
5.4.5.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer 
outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará 
na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 

5.5.  As declarações referidas no subitem 11.1 “b”, deverão ser enviadas no 
momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as quais serão 
visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser 
solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) 
vencedor(es). 
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5.6.  No preço ofertado deverão estar inclusas todas as despesas necessárias 
à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas ao 
objeto desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços 
do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
  
5.8. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem 
ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas 
como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.9.  Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de 
tais procedimentos. 

 
5.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com 
os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver 
disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
5.12.       A Proposta de Preços ajustada, propriamente dita, contendo as 
especificações detalhadas do objeto ofertado, em conformidade com os Anexos 
deste edital, deverá ser formulada e enviada ao Pregoeiro, pelo Comprasnet, 
conforme itens 8.6 e 8.7 deste edital, contendo o seguinte: 
 

a) a descrição clara e detalhada dos serviços, de acordo com as 
especificações deste Edital; 
 
b) o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da abertura deste Pregão; 
 
c) o valor unitário e total de cada item que compõe o lote único, bem como 
o valor global da proposta, devendo esta última ser apresentada em 
algarismo e por extenso, prevalecendo esta última forma em caso de 
divergência, em conformidade com a Planilha disponível no Anexo I-A. 
 

6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.  O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 
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as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas 
no presente edital. 
 
6.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão 
previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 

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

6.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 

 
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente 
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total dos serviços 
que compõe o lote único, incluindo os tributos que incidem sobre os serviços, 
considerado a vigência contratual de vinte e quatro meses. 

 
7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 
do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a 
sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado 
para divulgação desta licitação. 
 

7.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos 
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lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, 
automaticamente, a recepção de lances. 
 
7.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério 
de menor preço global (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.    Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores obtidos pela Administração, dispostos no Anexo I-B, 
considerando o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, e que, de modo 
algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 

8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total do 
lote e ao valor total de cada item que o compõe. 

 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta 
ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua 
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

 
8.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 

8.6   A Planilha de Formação de Preço deverá  estar preenchida com os 
preços constantes do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS ou PLANO ALTERNATIVO DE 
SERVIÇOS e ser confeccionada conforme Anexo I-A deste Edital e enviada 
quando solicitado pelo pregoeiro.  
 
8.7   Na fase de aceitação, o pregoeiro solicitará ao licitante cuja proposta 
esteja em primeiro lugar, o envio de anexo contendo a proposta ajustada e a 
Planilha de Formação de Preços a que se refere o item 8.6., relativamente ao 
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último lance ofertado. Para tanto, o pregoeiro fará uso da opção “Convocar 
Anexo”, selecionando na tela do Sistema, o fornecedor convocado.  
 

8.7.1 O Sistema encaminhará, via chat, mensagem de convocação 
disponibilizando-a a todos, inclusive para a sociedade. Nesse momento o 
fornecedor convocado poderá encaminhar arquivo anexo, por meio do link 
“Anexar”, disponível apenas para o fornecedor selecionado.  

 
8.8  Serão recusadas, no curso da análise, os licitantes cujos lances não 
atendam às condições e especificações contidas neste Edital e seus Anexos.  

8.9. A licitante vencedora deverá encaminhar seu PLANO BÁSICO DE 
SERVIÇOS ou PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS, aprovado pela ANATEL, como 
anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. 

8.10. No caso da licitante vencedora apresentar proposta baseada em plano 
alternativo de ser aprovado pela ANATEL, este deverá ser homologado no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do contrato, sob pena 
de rescisão do mesmo e aplicação das penalidades cabíveis. 

8.11.  Os documentos exigidos para habilitação que não estejam 
contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo 
sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação 
deverão ser encaminhados, também pelo sistema, 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 sugerida no ANEXO II. 

8.12.  Não poderão ser cobradas tarifas por serviços ou facilidades não 
solicitados e expressamente autorizados pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 
 
9 - DA HABILITAÇÃO 
 

9.1.  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: 

 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
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9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU; 

9.1.5. 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. 

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o 

licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista:  

9.3. Habilitação jurídica:  

9.3.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis; 

9.3.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual 

de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente 

registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

9.3.3. 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; 

9.3.4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

9.3.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 

estrangeira em funcionamento no País; 

9.3.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

9.4. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.4.2. 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, 
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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. 

9.4.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

9.4.4. 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; 

9.4.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  

9.4.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou 

concorre;  

9.4.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 

mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.4.8. caso o licitante detentor do menor preço seja 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. 

 
 
9.5. Qualificação Econômico-financeira: 
 

9.5.1. certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data de 
abertura do certame;  
 

9.6. Qualificação Técnica: 
 

9.6.1) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver 
vinculada a licitante; 
 
9.6.2) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, mediante  cópia ou 
publicação do extrato no Diário Oficial da União  do contrato de 
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concessão ou do termo de autorização para a Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós-pago, outorgada pelo poder concedente nos termos 
da legislação em vigor.  

 
 

9.7.   Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens 

acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de 

funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 2h (duas horas), após 

solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente mediante autorização do 

Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da 

documentação por meio do e-mail pregoeiro@tre-al.jus.br Posteriormente, os 

documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia 

reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, 

desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, 

para análise, no prazo de 48 h (quarenta e oito horas), após encerrado o prazo 

para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload), fac-símile (fax) ou 

e-mail. 

 

9.7.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.8.  A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação 

econômico-financeira e da habilitação jurídica, conforme o caso, poderá ser 

substituída pela consulta ao SICAF, nos casos em que a empresa estiver habilitada 

no referido sistema, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, 

III, da Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 2, de 11.10.10.  

 

9.8.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 

certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma 

documentação vencida junto ao SICAF. 

9.8.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente 

através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido 

sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2h (duas 

horas), documento válido que comprove o atendimento das exigências deste 

Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação 

da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou 

empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006. 

9.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 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. 

Minuta de edital alterada (0467472)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 271



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

12 

 

9.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.10.  Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez 

constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, 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. 

9.11.  A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital, com a reabertura da sessão pública. 

9.12. 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. 

9.13.  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. 

9.14. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.15.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 
10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela 
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e 
quatro horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 

 
10.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 
Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão 
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disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-
al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
11.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de 
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões 
do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais 
licitantes,desde logo intimados para, querendo, apresentar contra-razões em igual 
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, 
submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
11.4. O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles 
atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos 
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 
 
13 - DA CONTRATAÇÃO 
 
13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as 
especificações do objeto, valor, prazo de pagamento, em conformidade com este 
edital. 
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13.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
13.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
13.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro 
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
     
14 - DO REAJUSTE  
 

14.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base 
estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços 
de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre 
intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes 
concedidos. 

14.2.  De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a 
determinar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, a partir da 
mesma data-base. 

14.3.  O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um) ano, 
se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n° 9.069, de 
29 de junho de 1995. 

14.4.  Os reajustes devem ser solicitados previamente ao CONTRATANTE, por 
meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido todos os motivos de 
fato e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
que serão revisados mediante Termo aditivo. 

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

 
15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução contratual, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 
a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
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15.2.  Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita 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. 

 
15.3.  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
15.4.  A Licitante ficará sujeita a aplicação das seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 
total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa 
injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou 
assinar o instrumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após 
regularmente convocada; 

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado 
a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir 
do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, 
caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo 
de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do Contrato; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes. 

 

15.5.  As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do item 15.4 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

 
15.6.   Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 
8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado atos 
ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
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praticados. 
 
15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na aplicação 
de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas e a pontuação 
a seguir: 
 

Ocorrências Pontos 

Cobrança por serviços não prestados. 0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3 

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características 

técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos 

de atraso. 

0,3 

 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados 

pelo CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso. 

0,3 

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao 

CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário. 

 
0,3 

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou 
fração). 

0,5 

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento 
não especificada nesta tabela. 

0,5 

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de 
indisponibilidade. 

0,5 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela 

soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o 

CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito. 

1,0 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 

(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da 

fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou 

em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do 

serviço, com todos os tributos e encargos. 

1,0 

 

15.8. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação 
das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato 
gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE aplique as 
seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum necessário 
à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, observado o 
processo administrativo: 
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Pontuação acumulada Sanção 

1 (um) ponto Advertência. 

2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato. 

 

15.9. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão 
zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

 

15.10. No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada ao 
CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral do 
contrato. 

15.11. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

15.12. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do 
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova 
contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 

15.13. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla 
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
15.14. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 

 
15.15. 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. 
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15.16.  A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, 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.  

 
15.17.   Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/93. 

 
15.18.   Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
15.19.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
15.20. O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
15.21.  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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral 
dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
15.22.   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
15.23.    Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial  do 
contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 10 (dez) 
dias na entrega ou na regularização de eventuais riscos. 
 
16 - DO PAGAMENTO 
 
16.1. Vide Cláusula Quarta da minuta do contrato (Anexo III). 
 
17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
17.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
em 2018, consignados 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). 
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17.2.  As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de 
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas 
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada 
exercício financeiro. 
 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
18.1. Vide Cláusula Oitava da minuta do contrato (Anexo III). 
 
19- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
19.1. Vide Cláusula Sétima da minuta do contrato (Anexo III). 
 
20 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 

20.1. Os serviços e bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor do 
contrato no momento da entrega dos terminais móveis e chips, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no 
Termo de Referência (Anexo I-A) e na proposta. 

20.2.  Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, 
quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência 
(Anexo I-A) e na proposta, devendo ser corrigidos ou substituídos no prazo fixado 
pelo gestor do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades. 

20.3. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 
(trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade 
e quantidade do serviço e materiais fornecidos, com a consequente aceitação 
mediante termo circunstanciado. 

20.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no último dia do prazo assinalado no item anterior. 

20.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

 

21 – DA GARANTIA 

 21.1.  A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da assinatura deste Contrato, a apresentar garantia em favor do 
CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa 
das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
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Ministério da Fazenda; 

b) seguro-garantia; ou 

c) fiança bancária. 

21.2.  A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) meses após o 
término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação. 

22 – DA SUSTENTABILIDADE 

22.1. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução dos 
serviços, deverá ficar encarregada de promover o descarte adequado dos 
aparelhos, baterias e demais materiais recolhidos, seja quando da substituição por 
outros, ou quando forem danificados irreversivelmente, seguindo os preceitos da 
Lei nº 12.305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, 
na forma da legislação vigente. 
 
23.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
23.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4.  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. 
 
23.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no TRE/AL. 
 
23.6. No julgamento da habilitação e das propostas, 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. 
 
23.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem 
comprometimento da segurança do futuro contrato. 
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23.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
23.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Av. 
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 
COMAP, 6º andar, Centro, CEP 57051-090, Maceió/AL. 
 
23.10.    Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 
 
23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9., no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Planilha de formação de preços; 
ANEXO I-B – Preços máximos admitidos; 
ANEXO I-C - Especificações mínimas dos equipamentos e materiais; 
ANEXO II – Modelo de Planilha para contratação; 
ANEXO III – Minuta do Contrato; 
 

23.15.  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 2018. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                  Chefe da Seção de Licitações e Contratos  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. DO OBJETO 

1.1 Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades 
Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e serviço de 
dados para acesso à internet, com o fornecimento de: a) 26 (vinte e seis) 
smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos 
chips SIM Card, de acordo com as especificações e condições constantes 
deste instrumento e seus anexos. 

1.2 Todos os serviços dar-se-ão sob a modalidade corporativa, com o 
fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo 
com as especificações mínimas ou superiores às descritas neste Termo de 
Referência, e respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) da ANATEL. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Esta contratação tem por finalidade o fornecimento de serviço de 
telefonia móvel pessoal (SMP) para a comunicação de autoridades, servidores 
e funcionários à disposição do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, 
em suas necessidades cotidianas de comunicação no desempenho das 
atividades de interesse do órgão. 

2.2. O serviço móvel pessoal (SMP) compreende o serviço de 
telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a 
comunicação entre Estações Móveis ou destas para outras redes de 
telecomunicações de interesse coletivo, além de serviços de valor agregado 
como envio de mensagens de texto, caixa postal e acesso à Internet através 
dos dispositivos contratados. 

2.3. O serviço de telefonia móvel pessoal, com fornecimento dos respectivos 
aparelhos na forma de comodato, passou a ser muito importante no 
desenvolvimento das ações da Administração, pois é a partir dessa tecnologia 
que a transmissão das informações entre os gestores e demais servidores do 
tribunal ocorre de maneira mais eficaz. A contratação do serviço é essencial 
também pela constante necessidade de comunicação, com rápida resposta, 
nas viagens a serviço, dentro ou fora do Estado, de maneira que o tempo e o 
custo dispendidos nos processos de tomada de decisão são reduzidos de 
forma significativa, ao passo em que as situações urgentes ou emergenciais 
são solucionadas mais prontamente. 

2.4. É também por essas razões que se propõe a contratação dos serviços de 
acesso a dados por meio de tecnologia 4G e de chamadas de longa distância 
nacional. 

2.5. Pretende-se ainda garantir a continuidade dos serviços de comunicação 
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de voz e dados via rede móvel no TRE/AL, a fim de evitar transtornos pela 
falta desses serviços, tendo em vista o encerramento da vigência do atual 
contrato em dezembro de 2018. 

2.6. A concentração dos itens em grupo único levou em considerações 
questões técnicas, uma vez que não podem ser separados e oferecidos por 
operadoras diferentes, porque todos os itens do grupo, incluindo o serviço de 
internet móvel, guardam correlação entre si, sendo a conjunção necessária 
para a implantação dos serviços especificados neste termo de referência. 

 

2.7. As quantidades foram estimadas com base na utilização do atual 
contrato o qual tem atendido às necessidades da Instituição. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços especificados neste Termo de Referência enquadram-se na 
categoria de bens e serviços comuns de que trata a Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, por possuírem 
padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente 
encontradas no mercado. 

3.2. Os serviços a serem contratados possuem natureza contínua, pois pela 
sua essencialidade, visam atender à necessidade permanente da 
Administração, por mais de um exercício financeiro, razão pela qual poderão 
ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 
(sessenta) meses, conforme inciso II, artigo 57, da Lei n° 8.666/93. 

 

4. DEFINIÇÕES 

4.1. Para efeito deste termo de referência, bem ainda, em se tratando de 
telefonia móvel, devem ser consideradas algumas definições importantes, tais 
quais: 

4.2. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES – É o conjunto de atividades que 
possibilita a oferta de telecomunicações, por meio da transmissão de voz e de 
outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, 
situados em áreas locais distintas no território nacional, dentro das regiões 
definidas no Plano Geral de Outorga. 

4.3. SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC: é o serviço de 
telecomunicações destinado ao uso público em geral e prestado nos regimes 
público e privado, nos termos dos arts. 18, inciso I, 64 e 65, inciso II, da Lei n.º 
9.472, de 16/07/1997, e conforme o Plano Geral de Outorgas (PGO), aprovado 
pelo Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, por meio da transmissão de voz e de 
outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, 
utilizando processos de telefonia. 

4.4. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP): entende-se como sendo o serviço de 
telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a 
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comunicação entre Estações Móveis e de Estações Móveis para outras 
estações, caracterizado por possibilitar a comunicação entre estações de uma 
mesma Área de Registro do SMP ou acesso a redes de telecomunicações de 
interesse coletivo. 

4.5. ACESSO, LINHA, TERMINAL: aparelho que possibilita acesso do usuário ao 
SMP. 

4.6. ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante da 
Administração Pública Federal Indireta, submetida a regime autárquico 
especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de órgão 
regulador das telecomunicações e sede no Distrito Federal. 

4.7. PLANO DE SERVIÇO: documento que descreve as condições de prestação 
do serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização 
de serviços eventuais e 

suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços associados, seus valores 
e as regras e critérios de aplicação. 

4.8. PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS: plano de serviço de oferta obrigatória e 
não discriminatória a todos os usuários dos serviços de telefonia, registrado 
na ANATEL. 

4.9. PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS: plano opcional ao Plano Básico de 
Serviço, homologado pela ANATEL sendo a estrutura de preços definida pela 
Prestadora, visando a melhor adequação da prestação do serviço para o 
atendimento às necessidades do mercado. 

4.10. OPERADORA: empresa ou consórcio de empresas que prestam serviços 
de Telefonia Móvel. 

4.11. ÁREA DE REGISTRO – AR: área geográfica contínua, definida pela 
ANATEL, onde é prestado o SMP, tendo o mesmo limite geográfico de uma 
Área de Tarifação, onde a Estação Móvel do SMP é registrada. 

4.12. ÁREA DE SERVIÇO DA PRESTADORA: conjunto de áreas de cobertura de 
uma mesma prestadora de SMP. 

4.13. CHAMADAS VC MÓVEL/MÓVEL INTRAGRUPO: chamadas efetuadas 
dentro de cada grupo, da mesma operadora, do mesmo código de área. 

4.14. ESTAÇÃO MÓVEL: estação de telecomunicações do Serviço Móvel 
Pessoal que pode operar quando em movimento ou estacionada em lugar não 
especificado. 

4.15. LIGAÇÕES INTRAOPERADORA: São aquelas que são originadas e 
terminam na mesma operadora. 

4.16. LIGAÇÕES EXTRAOPERADORA: São aquelas que terminam fora da rede 
da operadora contratada. 

4.17. PERFIL DE TRÁFEGO: quantitativo médio mensal estimado, em minutos, 
de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e das localidades de 
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destino de maior ocorrência. 

4.18. PORTABILIDADE NUMÉRICA: facilidade que possibilita ao usuário de 
serviço de telecomunicações manter o código de acesso a ele designado, 
independentemente de prestadora de serviço de telecomunicações ou de área 
de prestação de serviço. 

4.19. ROAMING: facilidade que permite a uma Estação Móvel visitante acessar 
ou ser acessada pelo Serviço de Telefonia Móvel, em um sistema visitado. 

4.20. VALOR DE COMUNICAÇÃO (VC): valor devido pelo Usuário, por unidade 
de tempo, pela realização de comunicação. 

4.21. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Mesma operadora: chamadas 
originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP dentro da 
mesma Área de Registro e dentro da rede da operadora contratada. Unidade 
de medida: minuto. 

4.22. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Outras operadoras: chamadas 
originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP dentro da 
mesma Área de Registro e dentro da rede de outra operadora, distinta da 
operadora contratada. Unidade de medida: minuto. 

4.23. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Acesso Fixo: chamadas originadas 
do acesso móvel contratado para outros acessos STFC dentro da mesma Área 
de Registro. Unidade de medida: minuto. 

4.24. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-Móvel– Mesma operadora: 
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP 
dentro da mesma Área de Tarifação Primária e dentro da rede da operadora 
contratada. Unidade de medida: minuto. 

4.25. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-Móvel – Outras operadoras: 
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP 
dentro da mesma Área de Tarifação Primária e pertencentes à rede de outra 
operadora, distinta da operadora contratada. Unidade de medida: minuto. 

4.26. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-fixo: chamadas originadas do 
acesso móvel contratado para outros acessos STFC dentro da mesma Área de 
Tarifação Primária. Unidade de medida: minuto. 

4.27. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-Móvel – Mesma operadora: 
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP 
em outra Área de Tarifação Primária e dentro da rede da operadora 
contratada. Unidade de medida: minuto. 

4.28. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-Móvel – Outras operadoras: 
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP 
em outra Área de Tarifação Primária e dentro da rede de outra operadora, 
distinta da operadora contratada.  Unidade de medida: minuto. 

4.29. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-fixo: chamadas originadas do 
acesso móvel contratado para outros acessos STFC em outra Área de 
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Tarifação Primária. Unidade de medida: minuto 

4.30. ADICIONAL POR CHAMADA (AD): valor adicional por chamada, recebida 
ou realizada, quando o acesso móvel estiver fora de sua Área de Mobilidade 
(visitante).Unidade de medida: evento. 

4.31. DESLOCAMENTO 1 (DSL1): Tarifa de redirecionamento de chamadas para 
acessos móveis que recebem chamadas fora da área de mobilidade, mas 
dentro da área de numeração primária. Unidade de medida: minuto. 

4.32. DESLOCAMENTO 2 (DSL2): Tarifa de redirecionamento de chamadas 
para acessos móveis que recebem chamadas fora da área de mobilidade e 
fora da área de numeração primária. Unidade de medida: minuto. 

4.33. MENSAGEM DE TEXTO (SMS): mensagem enviada a outro acesso móvel 
com conteúdo de texto somente, normalmente identificada a cada 140 
caracteres. Unidade de medida: evento. 

4.34. MENSAGEM MULTIMÍDIA (MMS): mensagem enviada a outro acesso 
móvel com conteúdo de texto, imagem, áudio e vídeo. Unidade de medida: 
evento. 

4.35. SERVIÇO DE DADOS: pacote de serviço de dados ilimitados, com 
conexão à internet banda larga 4G, ou tecnologia superior, associado ao 
acesso móvel, com franquia mensal mínima, disponível em todo território 
nacional, incluídas eventuais taxas de deslocamento e adicionais. Unidade de 
medida: serviço. 

4.36. SERVIÇO DE GESTÃO ON-LINE: serviço on-line via internet para 
gerenciamento do uso e consumo das linhas de contratadas de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP), com a definição de regras de uso. 

 

5. VIGÊNCIA 

5.1. O Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data 
de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, 
limitado a 60 (sessenta) meses, conforme preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n° 
8.666 de 1993. 

5.2. Esse prazo mínimo da contratação foi estipulado de modo a permitir às 
operadoras de telefonia realizarem a amortização dos aparelhos fornecidos 
em comodato, sem que os preços dos serviços sejam onerados além do 
necessário para a equalização dos investimentos efetuados. 

 

6. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

6.1. Os serviços de telecomunicações móvel pessoal e de internet móvel 
pessoal deverão ser de característica pós-pago, tecnologia digital, sendo que 
os acessos habilitados com serviço de dados, deverão ser com tecnologia que 
permita fazer e receber ligações, e, conexão à internet tipo 4G ou superior, 
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onde haja disponibilidade, sem a necessidade de habilitação de outro 
equipamento. 

6.2. A CONTRATADA deve seguir todos os indicadores de qualidade do serviço 
de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da Qualidade 
(RGQ-SMP) da Anatel – Resolução nº 575/2011 ou mais atual. 

6.3. A cobertura local externa da operadora será aquela exigida pela ANATEL 
e não poderá ser exigido a cobertura “indoor” quando esta depender de 
investimentos adicionais (antenas internas) pela operadora. 

6.4. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a CONTRATADA deverá 
permitir a habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os aparelhos, 
com chips SIM Cards com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF) e 
nano-SIM card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e 
compatíveis com sua rede de telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo 
CONTRATANTE. 

6.5. A fim de garantir a continuidade da prestação do serviço ao usuário 
final, em caso de falhas/defeitos nos SIM Cards em uso, a CONTRATADA 
deverá fornecer 20 (vinte) chips SIM Cards virgens extras. 

6.6. Os chips fornecidos inicialmente, bem como eventuais substituições ao 
longo do prazo contratual, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, 
sem custos adicionais ao CONTRATANTE. 

6.7. O CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de 
portabilidade numérica, devendo esta manter os números utilizados pelo 
CONTRATANTE, sem qualquer ônus, e independentemente da operadora do 
serviço a que esteja atualmente vinculado. A CONTRATADA deverá respeitar o 
prazo de 3 (três) dias úteis estabelecido pela ANATEL para a realização deste 
serviço, após a liberação dos números pela operadora de origem. 

6.8. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática, sem 
custo adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel ou de 
qualquer outro equipamento, em todo o território nacional. 

6.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar os serviços de chamada em espera, 
desvio de chamada, consulta, conferência, identificação de chamada, correio 
de voz, SMS (Short Message Service) bidirecional. 

6.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar a facilidade para que as ligações de 
longa distância sejam realizadas somente por meio do Código de Seleção de 
Prestadora (CSP), definido pela Administração, podendo ser implementada 
utilizando recurso da rede de telecomunicações do dispositivo associado ao 
serviço ou por intermédio de facilidade de autogestão disponibilizada pela 
CONTRATADA. 

6.11. As chamadas entre os acessos intragrupo deverão ter tarifa zero. 

6.12. A CONTRATADA deverá providenciar a substituição a cada 24 meses de 
todos os aparelhos celulares cedidos, em regime de comodato, a 
CONTRATADA por modelos novos atualizados tecnologicamente, sem 
quaisquer ônus para o CONTRATANTE, devendo a troca ocorrer em até 30 
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(trinta) dias após a assinatura do termo aditivo de prorrogação do contrato. 
Nos casos em que o prazo de renovação for igual ou superior a 12 meses e 
inferior a 24 meses, a empresa terá obrigatoriedade de trocar somente 50% 
(quarenta por cento) de cada um dos tipos dos aparelhos fornecidos. No caso 
de renovações inferiores a 12 meses não haverá a obrigatoriedade de troca 
dos aparelhos. 

6.13. A CONTRATADA deverá substituir qualquer aparelho que apresentar 
defeito de fabricação, após laudo técnico da rede autorizada, desde que não 
constatado uso indevido do equipamento, de forma a não gerar interrupção 
do serviço. 

6.14. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus para 
o CONTRATANTE: 

a) Habilitação; 

b) Escolha ou troca de número; 

c) Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem da linha 
celular; 

d) Facilidades de identificador de chamadas, transferência temporária de 
chamada (siga- me, neste caso não haverá gestão sobre as ligações 
nesse serviço), conferência, chamada em espera, não perturbe e 
ocultação do número da linha no identificador de chamadas do telefone 
de destino; 

e) Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha; 

f) Reativação de número de linha; 

g) Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária eletrônica); 

h) Adicional de chamadas; 

i) Deslocamento; 

j) Disponibilização de ferramenta on-line (conta on-line) para consulta 
ao detalhamento das faturas e dos serviços ainda não faturados, com 
acesso aos gestores e/ou administradores do contrato. 

6.15. Os dispositivos de comunicação de dados e voz deverão, 
obrigatoriamente, estar habilitados e aptos para funcionamento em todo o 
território nacional. 

6.16. A cobertura para o serviço de telefonia móvel pessoal – SMP deverá 
abranger os principais centros urbanos, especialmente as capitais, com 
roaming automático entre as localidades. 

6.17. Para o serviço de dados ilimitados, os dispositivos de comunicação 
deverão ser habilitados e aptos para funcionamento nos principais centros 
urbanos, especialmente nas capitais, com as franquias mínimas estabelecidas 
nas especificações do serviço, incluindo a assinatura de provedor de acesso à 
Internet, com garantia de Taxa de Transmissão Instantânea nominal mínima 
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de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G, 4 Mbps para 
4G e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre 
obedecendo as normativas da ANATEL. Após a ultrapassagem do limite da 
franquia, a redução da velocidade do acesso a dados não poderá ser inferior a 
128 Kbps, e não deverá gerar custos adicionais por dados transferidos além 
da franquia. 

6.18. Durante a vigência do contrato, o CONTRATANTE poderá solicitar, 
mediante aditamento contratual, a habilitação de outros serviços que sejam 
implementados pela CONTRATADA em decorrência da evolução tecnológica. 

6.19. Por padrão, todo e qualquer serviço que possa gerar custos adicionais 
para o CONTRATANTE deve ser bloqueado pela CONTRATADA sem que tal 
bloqueio gere qualquer ônus. 

6.20. A CONTRATADA deverá disponibilizar Sistema de Gestão on-line com, 
pelo menos, as seguintes características: 

a) Ter interface de gerenciamento web; 

b) Possibilitar a determinação de limites mensais de gastos para cada 
acesso, por minutos/unidades ou por valores (semelhante ao sistema pós-
pago controlado); 

c) Possibilitar o bloqueio de ligações de forma que alguns acessos só 
possam efetuar chamadas intragrupo, possibilitar o bloqueio por tipo de 
chamada (longa distância nacional, longa distância internacional, fixo e 
móvel); 

d) Definir o perfil de utilização de cada linha; 

e) Agrupar as linhas em centros de custos e departamentos; 

f) Permitir o acesso ao sistema, mediante login com uso de senha pessoal, 
para garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às 
facilidades da ferramenta. 

6.21. Por padrão e sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, 
deverão ser bloqueados previamente pela CONTRATADA o uso dos serviços de 
dados em deslocamento internacional, chamadas para códigos de acesso 
0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), Hora Certa (130) e 
similares, serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS), salas de jogos e de 
bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS, utilização avulsa de serviços 
de dados por meio dos terminais que não tenham assinatura de dados 
contratada e quaisquer serviços tarifados não cobertos pelo contrato. 

6.21.1. O bloqueio deverá ser executado no sistema da operadora e 
não através dos aparelhos celulares. 

6.22. A CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo, para todas as 
solicitações efetuadas. 

6.23. A CONTRATADA deverá manter em funcionamento contínuo todos os 
acessos móveis pessoais, sendo que, na hipótese de ocorrência de 
interrupções, as falhas deverão ser corrigidas e o serviço restabelecido em no 
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máximo 24 (vinte e quatro) horas. O bloqueio dos terminais, somente poderá 
ser executado por solicitação formal do CONTRATANTE. 

6.24. As chamadas deverão ser realizadas com boa qualidade de transmissão, 
em níveis adequados, sem ruídos ou interferências e com baixa incidência de 
queda das ligações. 

6.25. A CONTRATADA deverá dispor de sistemas de supervisão para atuar 
preventivamente na detecção de defeitos. 

6.26. Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia de 
funcionamento para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o CONTRATANTE poderá 
solicitar a migração, sem ônus, para essa tecnologia, desde que os aparelhos 
fornecidos tenham suporte para a mesma, que não ocorra desequilíbrio 
financeiro do contrato e que a tecnologia anterior seja descontinuada ou 
ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto. Caso contrário, essa 
nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de novos acessos e 
nas trocas de aparelhos previstas no presente Termo de Referência. 

6.27. Todos os acessos móveis contratados possuirão serviços individuais, de 
acordo com o especificado no Anexo I. 

 

7. DA SUSTENTABILIDADE 

7.1. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução dos 
serviços, deverá ficar encarregada de promover o descarte adequado dos 
aparelhos, baterias e demais materiais recolhidos, seja quando da 
substituição por outros, ou quando forem danificados irreversivelmente, 
seguindo os preceitos da Lei nº 12.305/10, que trata da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS). 

 

8. PERFIL DO TRÁFEGO 

8.1. O perfil de tráfego das ligações telefônicas, especificado neste 
Termo de Referência, para os tipos de chamadas do Anexo I, servirá tão 
somente de subsídio às empresas interessadas na formulação das propostas, 
na análise e aferição da proposta mais vantajosa para a Administração. O 
perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso futuro. 

 

9. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

9.1. Os serviços e bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor do 
contrato no momento da entrega dos terminais móveis e chips, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 
neste Termo de Referência e na proposta. 

9.2. Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando 
em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 
na proposta, devendo serem corrigidos ou substituídos no prazo fixado pelo 

Minuta de edital alterada (0467472)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 290



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

31 

 

gestor do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades. 

9.3. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 
(trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da 
qualidade e quantidade do serviço e materiais fornecidos, com a consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado. 

9.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no último dia do prazo assinalado no item 
anterior. 

9.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

10. PAGAMENTO 

10.1. O pagamento mensal dependerá da utilização dos serviços, podendo 
haver variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e as quantidades 
estimadas neste processo de contratação. 

10.2. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, em papel ou 
em arquivo eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em 
relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa 
realizar sua verificação e, não havendo problemas, promover as medidas 
necessárias ao pagamento, podendo ser realizado por meio do código de 
barras contido na fatura ou por Ordem Bancária. 

10.3. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à 
CONTRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir 
da reapresentação do documento para pagamento devidamente corrigido, 
acompanhado dos detalhamentos de cada número, também devidamente 
corrigidos, admitindo-se que o documento corrigido possa ser um boleto para 
pagamento, fazendo referência a Nota Fiscal contestada e dando quitação à 
mesma. 

10.4. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, 
os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do valor 
correspondente no próximo documento de cobrança. 

10.5. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito 
mediante ateste das Notas Fiscais. 

10.6. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes 
desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 (sessenta) e 
90 (noventa), para as modalidades local e longa distância nacional, 
respectivamente. 

10.7. No caso de eventual atraso nos pagamentos, desde que a CONTRATADA 
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os 
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE serão de 6% a.a (seis por 
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cento ao ano), pro rata die, apurados desde a data do primeiro dia útil de 
atraso até a data do efetivo pagamento da parcela, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde: 

EM= Encargos moratórios. 

I= Índice de atualização financeira = 0,0001644. 

N= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento. VP= Valor da parcela vencida. 

11. REAJUSTE DE PREÇOS 

11.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base 
estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de 
Serviços de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-
se sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos 
reajustes concedidos. 

11.2. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a 
determinar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, a 
partir da mesma data-base. 

11.3. O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um) ano, 
se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n° 
9.069, de 29 de junho de 1995. 

11.4. Os reajustes devem ser solicitados previamente ao CONTRATANTE, por 
meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido todos os 
motivos de fato e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos após a 
data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, que serão revisados mediante Termo aditivo. 

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

12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

12.1. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato 
ou Edital. 

12.2. Designar formalmente um gestor titular e um substituto para 
acompanharem e fiscalizarem a execução deste contrato. Poderá ser 
designado um terceiro servidor, como fiscal técnico, para acompanhar 
diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais 
falhas na execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor. 

12.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias. 
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12.4. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA. 

12.5. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 
dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando 
necessário. 

12.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelos empregados da CONTRATADA. 

12.7. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços 
por intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

12.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e 
contratuais cabíveis. 

12.9. Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos 
móveis, cujo motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O 
valor a ser ressarcido deverá ser igual ao preço apresentado em nota 
fiscal/fatura quando da entrega do equipamento. 

12.10. Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução 
à CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em regime 
de comodato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso e/ou desgaste 
natural dos equipamentos. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em 
especial no que se refere à implantação, operação e níveis de serviço. 

13.2. Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s) 
com a ANATEL e atender às demais disposições regulamentares pertinentes 
aos serviços a serem prestados. 

13.3. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito 
federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os 
direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por 
regulamentação da ANATEL. 

13.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

13.5. Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, 
salvaguardados os casos de interrupções programadas. 

13.6. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação 
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por 
telefone ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 
(sete) dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta 
designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, 
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disponível em horário comercial, aceitando-se a disponibilização de central de 
atendimento no estilo call center para atendimento específico ao Governo e 
grandes clientes corporativos. 

13.7. Credenciar por escrito, junto ao CONTRATANTE, um preposto idôneo com 
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no 
tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo 
de Referência. 

13.7.1. O preposto deverá ser credenciado no prazo máximo de 05 
(cinco) dias após a assinatura do contrato. 

13.7.2. A CONTRATADA deverá, no momento do afastamento do 
preposto definitivamente ou temporariamente, comunicar ao Gestor do 
Contrato por escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto 
até o fim do próximo dia útil. 

13.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE por intermédio de consultor designado para 
acompanhamento do contrato no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 
corridas, a contar de sua solicitação. 

13.9. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, 
de modo a obter uma operação correta e eficaz. 

13.10. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e 
irrestrita fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo 
as reclamações formuladas. 

13.11. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos 
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

13.12. Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do 
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de 
voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhes das chamadas 
(número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e 
valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme 
preços contratados no processo licitatório. 

13.13. Apresentar as faturas com o detalhamento das chamadas por ramal ou 
linha. 

13.14. Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que 
forem indicados pelo CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas aos 
contratos a serem firmados, tais como manutenção, configuração, entre 
outras. 

13.15. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto 
contratado, para adoção das medidas cabíveis. 

13.16. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
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inadimplência não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE. 

13.17. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas 
a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço. 

13.18. Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE que não 
seja em absoluto cumprimento do contrato. 

13.19. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por 
meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de 
telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e 
legais de quebra de sigilo de telecomunicações. 

13.19.1. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas 
na prestação de serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade 
criminal, na forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais 
esferas. 

13.20. A CONTRATADA deverá sujeitar-se aos acréscimos e supressões 
contratuais estabelecidos na forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais sejam, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 

13.21. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em 
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação. 

13.22. Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, receber 
a prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes de 
outras operadoras de serviço sem custo adicional. 

13.23. Providenciar o serviço referente a bloqueio de linhas móveis quando 
solicitado pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações 
e/ou serviços a partir da referida solicitação de bloqueio. Tal cobrança apenas 
poderá ocorrer quando da solicitação de desbloqueio pelo CONTRATANTE e o 
restabelecimento completo da prestação do serviço pela CONTRATADA. Aplica-
se neste caso, a regulamentação da ANATEL referente ao prazo de suspensão 
dos serviços. 

13.24. O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser executado por 
solicitação de representante credenciado do CONTRATANTE. 

13.25. Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de 
número e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE. 

13.26. No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois) dias 
úteis a reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo 
permanecer o mesmo número do chip substituído. 

13.27. Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, 
entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente 
solicitado, somente pelo gestor do contrato. 

13.28. Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos 
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serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com os 
aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações 
mínimas previstas neste Termo de Referência. 

13.29. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos 
e serviços conforme este Termo de Referência. 

13.30. Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito 
desde que não constatado uso indevido do equipamento. 

13.30.1. Em caso de defeito, a CONTRATADA deverá realizar a 
intermediação com a assistência técnica do fabricante dos aparelhos, no 
intuito de dar celeridade ao processo de troca ou conserto. 

13.30.2. No caso de defeitos de fabricação, conforme laudo emitido pela 
assistência técnica autorizada, a substituição do aparelho deverá ser 
feita em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação à 
CONTRATADA, e não pode representar nenhum ônus para o CONTRATANTE. 

13.30.3. Durante o período em que o aparelho originalmente fornecido 
estiver em reparo, deverá ser fornecido outro aparelho com o mesmo 
número de acesso, de forma a não gerar interrupção do serviço e sem que 
isso acarrete qualquer ônus extra para o CONTRATANTE. 

13.31. Deverá a CONTRATADA, em caso de extravio de qualquer natureza, 
inclusive roubo ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho, disponibilizar 
um novo aparelho com o mesmo código de acesso, observando os prazos 
fixados e efetuar, caso queira, a cobrança do equipamento extraviado ou 
danificado ao CONTRATANTE, caso o detentor opte por não providenciar a 
substituição por um equipamento igual, similar ou superior às próprias 
expensas. 

13.31.1. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser igual ou inferior 
ao preço constante da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s) 
equipamento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE. 

13.32. A CONTRATADA deverá providenciar uma reserva técnica de 5% de cada 
um dos modelos de aparelhos em uso no Contrato, sem qualquer ônus extra 
para o CONTRATANTE, que serão armazenados pela área responsável para 
agilizar substituições no caso de defeito ou extravio de aparelho. 

13.33. Os aparelhos móveis deverão ser entregues ao CONTRATANTE de acordo 
com os prazos de habilitação definidos deste Termo de Referência, incluindo 
todos os acessórios necessários à plena utilização dos serviços contratados, 
tais como carregador de bateria, cabos de dados, manual do usuário etc. 

13.33.1. Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou 
qualquer defeito de operação, os respectivos aparelhos serão recusados, 
ficando a CONTRATADA obrigada a apresentar novo modelo, observado o 
prazo previsto para a entrega dos aparelhos. 

13.34. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em 
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que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados. 

13.35. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a 
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos. 

13.36. Evitar contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de 
acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça. 

13.37. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

 
14. NÍVEIS DE SERVIÇO 

14.1. Para o Serviço Móvel Pessoal, os parâmetros para a medição da 
qualidade são aqueles definidos na regulamentação expedida pela ANATEL, 
em especial o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço 
Móvel Pessoal – RGQSMP (Anexo I à Resolução nº 575, de 28 de outubro de 
2011). 

14.2. Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA poderá 
efetuar periodicamente, a pedido e sob a supervisão do CONTRATANTE, testes 
de verificação da qualidade de transmissão, de forma a identificar eventuais 
falhas de sincronismo, perdas de ligações, perda anormal de sinal, 
travamentos ou outras situações que possam influenciar nos níveis de 
qualidade do serviço. 

14.3. Caso julgue necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar Relatórios de 
qualidade de Serviço, que deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, no formato sintético ou analítico, com o objetivo de comprovar a 
qualidade do serviço prestado. 

14.4. A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item anterior está 
descrito na Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro de 2011, que aprovou 
o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal 
– RGQSMP. 

14.5. As interrupções programadas dos serviços deverão ser comunicadas ao 
CONTRATANTE com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis. 

 

15. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

15.1. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão contratados com 
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o fornecimento pela CONTRATADA, na modalidade de comodato, de SIM Cards 
e aparelhos Smartphones 4G, aptos para uso e respeitando as especificações 
mínimas definidas neste Termo de Referência. 

15.2. Os quantitativos de equipamentos a serem fornecidos e as 
especificações mínimas constam da tabela do Anexo II deste Termo de 
referência. 

15.3. Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser novos, de 
primeiro uso, não se admitindo peças já usadas, reparadas e/ou 
recondicionadas de fábrica, e ainda, disponibilizados com a respectiva linha, 
em embalagem contendo todos os acessórios disponibilizados pelo fabricante, 
com garantia mínima de 01 (um) ano do próprio fabricante e apresentados ao 
Gestor do Contrato para aprovação prévia, antes da entrega definitiva ao 
usuário final. 

15.4. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da 
CONTRATADA, devendo ser recolhidos por ele após o encerramento do 
contrato. 

15.5. Os sistemas operacionais e os softwares embarcados nos 
dispositivos/equipamentos que forem fornecidos devem estar atualizados e 
licenciados para as funcionalidades contratadas, se proprietárias. 

15.6. O prazo de entrega, deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, no caso 
dos SIM Cards, já devidamente preparados para ativação do serviço, e de até 
30 (trinta) dias corridos para os aparelhos smartphones, contados a partir da 
data de assinatura do contrato. 

15.7. Em caso de roubo ou furto o CONTRATANTE efetuará imediatamente, a 
devida comunicação à CONTRATADA para bloqueio da linha. 

15.8. O local de entrega será na sede do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió – Alagoas, CEP 
57051-090, no horário das 13h às 19h, de segunda a quinta-feira e das 
7h30mim às 13h30mim. 

 

16. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 
16.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com 
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica 
todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original, sejam 
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 

17. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 
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17.1. A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da assinatura do Contrato, a apresentar garantia em favor do 
CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, 
numa das seguintes modalidades, conforme opção da CONTRATADA: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido 
pelo Ministério da Fazenda; 

b) seguro-garantia; ou 

c) fiança bancária. 

17.2. A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) meses após o 
término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação. 

 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.2. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 
descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores 
a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que: 

a) não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de 
validade de sua proposta; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame; 

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) não mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar a execução do Contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

18.3. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as 
seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o 
valor total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa 
injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou 
assinar o instrumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após 
regularmente convocada; 

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), 
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calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, 
limitado a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial 
do Contrato; 

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por 
cento), calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de 
inadimplência, a partir do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 
(trinta) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do 
prazo de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do 
Contrato; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 

18.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do item 18.2 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

18.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 
8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por 
meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha 
praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou 
demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

18.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na 
aplicação de outras sanções, em conformidade com as ocorrências 
registradas e a pontuação a seguir: 

 

Ocorrências Pontos 

Cobrança por serviços não prestados. 0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3 

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características 

técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos 

de atraso. 

0,3 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos

 solicitados pelo CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) 

horas de atraso. 

0,3 

Minuta de edital alterada (0467472)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 300



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

41 

 

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao 

CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário. 

 
0,3 

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou 

fração). 

0,5 

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento 

não especificada nesta tabela. 

0,5 

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de 

indisponibilidade. 

0,5 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela 

soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o 

CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito. 

1,0 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 

(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da 

fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou 

em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do 

serviço, com todos os tributos e encargos. 

1,0 

 

18.7. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação 
das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato 
gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE aplique 
as seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum 
necessário à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, 
observado o processo administrativo: 

 

Pontuação acumulada Sanção 

1 (um) ponto Advertência. 

2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do 

valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção. 
3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do 

valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção. 
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do 

valor faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do 

valor faturado do mês de aplicação dessa sanção. 

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato. 
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18.8. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zerados, 
de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

18.9. No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada ao 
CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral 
do contrato. 

18.10. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

18.11. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do 
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova 
contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 

18.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a 
ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993. 

 

19. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA E 
DO CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

19.1. A quantidade estimada na planilha do Anexo I servirá tão somente de 
subsídio para a formulação da proposta de preços. 

19.2. Para fins de julgamento das propostas de preços, será levado em conta 
o critério de menor preço, sendo vencedora a que apresentar o menor valor 
global para 24 meses. 

19.3. Os preços deverão ser expressos em reais e conter todos os tributos e 
encargos decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta contratação. 

19.4. O Anexo I demonstra uma estimativa de consumo para 56 (cinquenta e 
seis) acessos/linhas, dos quais 26 (vinte e seis) contém serviço de dados para 
acesso à Internet. 

19.5. A estimativa de tráfego não se constitui em qualquer compromisso de 
consumo para o CONTRATANTE. 

19.6. Todos os itens se referem à prestação de serviços no plano pós-pago. 

19.7. De forma a garantir a isonomia na disputa entre as operadoras, deve ser 
adotada como critério de tarifação a metodologia dada pelo Art. 12 do Anexo 
à Resolução nº 424 da ANATEL, transcrito a seguir: 

a) unidade de tempo de tarifação: 6 (seis) segundos; 

b) tempo de tarifação mínima: 30 (trinta) segundos; 

c) chamadas faturáveis: somente são faturáveis chamadas com duração 
superior a 3 (três) segundos, observado o disposto no inciso VI; 
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d) no caso de chamadas a cobrar, exceto as chamadas destinadas ao 
código 0800, somente são faturadas as chamadas com duração superior 
a 6 (seis) segundos, contada a partir do término da mensagem 
informativa; 

e) no caso de chamadas encaminhadas ao correio de voz somente são 
faturadas as chamadas com duração superior a 3 (três) segundos, 
contada a partir do sinal audível que acompanha a mensagem 
característica do correio de voz; e 

f) chamadas sucessivas com duração inferior a 30 (trinta) segundos, 
efetuadas entre os mesmos acessos de origem e de destino, e quando o 
intervalo entre o final de uma ligação e o início da seguinte for inferior a 
120 (cento e vinte) segundos são tarifadas como uma única ligação, cuja 
duração é igual ao somatório das durações das chamadas sucessivas ou 
igual ao tempo de tarifação mínima. 

                   Maceió, 10 de outubro de 2018.  

                  Rodrigo Ferreira Moura 

                  Técnico Judiciário  

                    (Responsável pela elaboração do Termo de Referência.) 
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ANEXO I-A 
 

                     PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 
 

 

 

GRUPO ÚNICO – 56 LINHAS 

ITEM SERVIÇO 
QUANTIDADE 

(ESTIMATIVA 

MENSAL) 
UNIDADE 

PREÇO 

UNITÁRI

O (R$) 

VALOR 

TOTAL 

MENSAL 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

PARA 24 

MESES (R$) 

1 
ASSINATURA PLANO 

BÁSICO DE SERVIÇOS 
56 UNIDADE    

2 
ASSINATURA PARA 

LIGAÇÕES INTRAGRUPO 

NACIONAL 
56 UNIDADE    

3 
ASSINATURA PARA 

SERVIÇO DE GESTÃO ON-

LINE 
56 UNIDADE    

4 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 

MESMA OPERADORA 
1008 MINUTOS    

5 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 

OUTRA OPERADORA 
3584 MINUTOS    

6 VC-1 MÓVEL X FIXO 1008 MINUTOS    

7 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 

EM ROAMING 
504 MINUTOS    

8 
VC-1 MÓVEL X FIXO - EM 

ROAMING  
392 MINUTOS    

9 
LDN VC-2 MÓVEL X 

MÓVEL – MESMA 

OPERADORA 
168 MINUTOS    

10 
LDN VC-2 MÓVEL X 

MÓVEL – OUTRA 

OPERADORA 
168 MINUTOS    

11 LDN VC-2 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS    

12 
LDN VC-3 MÓVEL X 

MÓVEL – MESMA 

OPERADORA 
168 MINUTOS    

13 
LDN VC-3 MÓVEL X 

MÓVEL – OUTRA 

OPERADORA 
168 MINUTOS    

14 LDN VC-3 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS    
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15 

ASSINATURA DE SERVIÇO 

DE DADOS ILIMITADO 

PARA SMARTPHONE, ALTA 

VELOCIDADE, 4G, 

NACIONAL, COM 

FRANQUIA MÍNIMA DE 

5GB 

26 UNIDADE    

16 SMS (POR MENSAGEM) 168 UNIDADE    

17 MMS (FOTO- MENSAGEM) 56 UNIDADE    

 VALOR TOTAL   
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ANEXO I-B 
 
 

PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 
 

 
 

 

GRUPO ÚNICO – 56 LINHAS 

ITEM SERVIÇO 
QUANTIDADE 

(ESTIMATIVA 

MENSAL) 
UNIDADE 

PREÇO 

UNITÁR

IO (R$) 

VALOR 

TOTAL 

MENSA

L (R$) 

VALOR 

TOTAL 

PARA 24 

MESES 

(R$) 

1 
ASSINATURA PLANO 

BÁSICO DE SERVIÇOS 
56 UNIDADE R$ 6,71 

R$ 

375,76 
R$ 

9.018,24 

2 
ASSINATURA PARA 

LIGAÇÕES INTRAGRUPO 

NACIONAL 
56 UNIDADE R$ 4,29 

R$ 

240,24 
R$ 

5.765,76 

3 
ASSINATURA PARA 

SERVIÇO DE GESTÃO ON-

LINE 
56 UNIDADE R$ 6,57 

R$ 

367,92 
R$ 

8.830,08 

4 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 

MESMA OPERADORA 
1008 MINUTOS R$ 0,13 

R$ 

131,04 
R$ 

3.144,96 

5 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 

OUTRA OPERADORA 
3584 MINUTOS R$ 0,23 

R$ 

824,32 
R$ 

19.783,68 

6 VC-1 MÓVEL X FIXO 1008 MINUTOS R$ 0,23 
R$ 

231,84 
R$ 

5.564,16 

7 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – EM 

ROAMING 
504 MINUTOS R$ 0,23 

R$ 

115,92 
R$ 

2.782,08 

8 
VC-1 MÓVEL X FIXO - EM 

ROAMING  
392 MINUTOS R$ 0,23 R$ 90,16 

R$ 

2.163,84 

9 
LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL 

– MESMA OPERADORA 
168 MINUTOS R$ 0,32 R$ 53,76 

R$ 

1.290,24 

10 
LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL 

– OUTRA OPERADORA 
168 MINUTOS R$ 1,33 

R$ 

223,44 
R$ 

5.362,56 

11 LDN VC-2 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,78 R$ 43,68 
R$ 

1.048,32 

12 
LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL 

– MESMA OPERADORA 
168 MINUTOS R$ 0,32 R$ 53,76 

R$ 

1.290,24 

13 
LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL 

– OUTRA OPERADORA 
168 MINUTOS R$ 1,33 

R$ 

223,44 
R$ 

5.362,56 

14 LDN VC-3 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,78 R$ 43,68 R$ 
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1.048,32 

15 

ASSINATURA DE SERVIÇO 

DE DADOS ILIMITADO PARA 

SMARTPHONE, ALTA 

VELOCIDADE, 4G, 

NACIONAL, COM FRANQUIA 

MÍNIMA DE 5GB 

26 UNIDADE R$ 87,12 
R$ 

2.265,12 
R$ 

54.362,88 

16 SMS (POR MENSAGEM) 168 UNIDADE R$ 0,40 R$ 67,20 
R$ 

1.612,80 

17 MMS (FOTO- MENSAGEM) 56 UNIDADE R$ 0,80 R$ 44,80 
R$ 

1.075,20 

 VALOR TOTAL 
R$ 

5.396,08 
R$ 

129.505,92 
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ANEXO I-C 
 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
 

Quantidade Descrição Especificações mínimas exigidas 

26 Smartphone 
tipo I 

1. Aparelho Smartphone homologado pela ANATEL; 

2. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz); 

3. Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL; 

4. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de 
2,0 GHz ou processador com mais de 4 núcleos com 
velocidade de 1,6 GHz; 

5. Memória interna de 32GB; 

6. Memória RAM de 2GB; 

7. Tamanho de tela de 4,5 polegadas na diagonal; 

8. Tela com touchscreen capacitivo e multitouch; 

9. Resolução Full HD ou Retina; 

10. Câmera traseira com 12 Mp e câmera frontal de 5 Mp; 

11. Conectividade: Wi-Fi (802.11 b/g/n), roteador Wi-Fi, 
Bluetooth, conexão com PC via USB; 

12. Sensor de GPS e de autorrotação de tela; 

13. Leitor de impressões digitais; 

14. Peso Máximo de 220 gramas; 

15. Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt, manual de 
instruções de uso do aparelho em português (imprimido em 
papel ou online); 

15. Bateria com capacidade de 1800 mAh; 

16. Funcionalidades: sistema operacional Android 7 ou IOS 
10, vibração, viva voz, conferência, registro de chamadas 
discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, 
modo avião, chamada em espera, player de música e vídeo, 
browser com suporte a html/html5, envio de SMS e MMS, 
predição de texto, calculadora, agenda de compromissos, 
calendário, alarme/despertador, proteção de tela e acesso ao 
celular por senha ou por impressão digital, suporte a conta 
de e- mail, permitir a visualização de documentos (tipo doc, 
xls, pdf), permitir a localização do celular para o caso de 
perda ou roubo, quando disponível pelo sistema operacional. 
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30 Smartphone 
tipo II 

1. Aparelho Smartphone homologado pela ANATEL; 

2. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz); 

3. Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL; 

4. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) ou mais, com 
velocidade de 1,2 GHz; 

5. Memória interna de 16GB; 

6. Memória RAM de 1GB; 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº XX/2018 

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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ANEXO III 

 
CONTRATO N° XX/2018 

Processo nº 0005890-83.2018.6.02.8000 
 

MINUTA 
 
Contrato de Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades 
Local e Longa Distância Nacional (LDN), que 
entre si celebram a União, por intermédio do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e a 
empresa ______________. 

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida 
Aristeu de Andrade. Nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador José Carlos Malta Marques, 
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 124.811 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 045.410.304-20, residente e domiciliado nesta 
cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada na ..................., n.º 
..............., bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  n° ..................., 
daqui por diante denominada CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) 
.................., residente e domiciliado na ..............., n.º ........., bairro ........., nesta, 
portador da CI sob n.º .............., inscrito no CPF/MF sob n° ................., resolvem 
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós 
pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com fulcro na Lei 
n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
devendo serem observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de 
Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – 
PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das 
Comunicações – Tarifação de Chamada Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de 
07/08/2007, Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - SMP e Lei n.º 8.078, de 
11/09/1990, Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, 
ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, 
publicada no D.O.U., Seção 1, edição de 19/06/01, a qual adota a aplicação do 
SICAF na Secretaria deste Tribunal. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, os princípios da 
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teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Bem como a Resolução 
nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sobre normas 
de contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: 
Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem como objeto a Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), 
com roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o 
fornecimento de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones 
do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO  
 
 A execução do presente contrato será feita de forma indireta, mediante 
o regime de empreitada por preço unitário, conforme condições estabelecidas no 
Pregão Eletrônico n.º XX/2018 e seus Anexos, e a proposta da contratada, lançada 
no evento SEI nº XXXX. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
 O contratante pagará à contratada, pelos serviços prestados, os preços 
constantes de sua proposta, sendo de R$ XX (XXXX) o valor global estimado deste 
contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento mensal dependerá da utilização dos 
serviços, podendo haver variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e 
as quantidades estimadas na proposta de preços da contratada). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada deverá apresentar mensalmente, para 
pagamento, as contas telefônicas das linhas telefônicas disponibilizadas através da 
conexão.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As contas deverão ter valor fiscal e apresentar na fatura 
encaminhada os valores das ligações locais de forma separada (móvel-fixo e 
móvel-móvel). 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será creditado em conta corrente da 
contratada, mediante ordem bancária, ou através de código de barras, no prazo de 
10 (dez) dias úteis contados a partir da apresentação da fatura/nota fiscal, 
devidamente atestada a cargo da fiscalização desde que os serviços estejam em 
conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável 
à contratada. 
 
PARÁGRO  QUINTO - Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão 
informados à CONTRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será 
reiniciada a partir da reapresentação do documento para pagamento devidamente 
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corrigido, acompanhado dos detalhamentos de cada número, também 
devidamente corrigidos, admitindo-se que o documento corrigido possa ser um 
boleto para pagamento, fazendo referência a Nota Fiscal contestada e dando 
quitação à mesma. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da 
Nota Fiscal, os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do 
valor correspondente no próximo documento de cobrança. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – O aceite dos serviços prestados por força desta contratação 
será feito mediante ateste das Notas Fiscais. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados 
decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 
(sessenta) e 90 (noventa), para as modalidades local e longa distância nacional, 
respectivamente. 
 
PARÁGRAFO NONO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
às penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO DEZ – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento 
de preços. 
 
PARÁGRAFO DOZE – O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no pagamento, fará 
as retenções tributárias determinadas pela legislação vigente. 
 
PARÁGRAFO TREZE – Deverá ser fornecido ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
sistema de gerenciamento de fatura capaz de capturar o detalhamento através da 
internet, com finalidade de facilitar o controle e gestão dos serviços. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
365                              365 

 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 
 
 Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base 
estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços 
de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre 
intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes 
concedidos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) 
venha a determinar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, 
a partir da mesma data-base. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior 
a 1 (um) ano, se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da 
Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os reajustes devem ser solicitados previamente ao 
CONTRATANTE, por meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao 
pedido todos os motivos de fato e de direito que ensejaram o pedido, quando 
ocorridos após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão 
nos preços contratados, que serão revisados mediante Termo aditivo. 

PARÁRAFO QUARTO - Quaisquer tributos ou encargos legais criados alterados ou 
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após 
a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o 
caso. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

 As despesas com a execução deste contrato correrão à conta dos 
recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas de 
2018 - PTRES 059407 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Elemento 
de Despesa 339039 – (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).   
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em 
caso de prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, 
previstas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de 
cada exercício financeiro. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
    
 Caberá à contratada, além das responsabilidades na Lei 9.472/97, no 
contrato de concessão/autorização assinado com a União, e demais disposições 
regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados: 
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1) Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em 

especial no que se refere à implantação, operação e níveis de serviço;  

2) Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s) 
com a ANATEL e atender às demais disposições regulamentares pertinentes 
aos serviços a serem prestados; 

 
3) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito 
federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os 
direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por 
regulamentação da ANATEL; 

 
4) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

 
5) Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, 
salvaguardados os casos de interrupções programadas;  
 

6)    Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação 
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por 
telefone ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 
(sete) dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta 
designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria 
especializada, disponível em horário comercial, aceitando-se a 
disponibilização de central de atendimento no estilo call center para 
atendimento específico ao Governo e grandes clientes corporativos; 

 
7) Credenciar por escrito, junto ao CONTRATANTE, um preposto idôneo com 
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no 
tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste 
contrato; 
 
8) Credenciar o preposto no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a 
assinatura deste contrato; 
 
9)     Comunicar ao Gestor do contrato, por escrito, no momento do 
afastamento do preposto, definitivamente ou temporariamente, o nome e a 
forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil; 
 
10)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE por intermédio de consultor designado para 
acompanhamento do contrato no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 
corridas, a contar de sua solicitação; 
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11)  Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, 
de modo a obter uma operação correta e eficaz; 
 
12)      Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e 
irrestrita fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo 
as reclamações formuladas; 
 
13)  Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos 
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

 
14) Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do 
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de 
voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhes das chamadas 
(número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e 
valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme 
proposta de preços apresentada pela contratada; 
 
15) Apresentar as faturas com o detalhamento das chamadas por ramal ou 
linha; 

 
16) Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que 
forem indicados pelo CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas aos 
contratos a serem firmados, tais como manutenção, configuração, entre 
outras; 

 
17) Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto 
contratado, para adoção das medidas cabíveis; 

 
18) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, 
cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE; 

 
19) Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas 
a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço; 

 
20) Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE que não 
seja em absoluto cumprimento do contrato; 

 
21) Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por 
meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de 
telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e 
legais de quebra de sigilo de telecomunicações; 

 
22) Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na 
forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais sejam, os acréscimos ou 
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supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor atualizado do contrato; 

 
23) Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em 
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação; 

 
24) Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, 
receber a prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes 
de outras operadoras de serviço sem custo adicional; 

 
25) Providenciar o serviço referente a bloqueio de linhas móveis quando 
solicitado pelo CONTRATANTE; 

 
26) Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de 
número e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE; 

 
27) No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois) dias 
úteis a reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo 
permanecer o mesmo número do chip substituído; 
 
28) Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, 
entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente 
solicitado, somente pelo gestor do contrato; 
 
29) Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos 
serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com os 
aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações 
mínimas previstas no Termo de Referência (Anexo I do PE nº XX/2018); 
 
30) Fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos e serviços conforme  
Termo de Referência (Anexo I do PE nº XX/2018); 
 
31) Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito 
desde que não constatado uso indevido do equipamento; 
 
32) Realizar, em caso de defeito, a intermediação com a assistência técnica 
do fabricante dos aparelhos, no intuito de dar celeridade ao processo de troca 
ou conserto; 
 
33) Substituir o aparelho, no caso de defeitos de fabricação, conforme laudo 
emitido pela assistência técnica autorizada, em até 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir da notificação à CONTRATADA, sem representar ônus para o 
CONTRATANTE; 
 
34) Fornecer, durante o período em que o aparelho originalmente fornecido 
estiver em reparo,  outro aparelho com o mesmo número de acesso, de forma 
a não gerar interrupção do serviço e sem que isso acarrete qualquer ônus 
extra para o CONTRATANTE; 

Minuta de edital alterada (0467472)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 317



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

58 

 

35) Disponibilizar, em caso de extravio de qualquer natureza, inclusive roubo 
ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho, um novo aparelho com o 
mesmo código de acesso, observando os prazos fixados e efetuar, caso 
queira, a cobrança do equipamento extraviado ou danificado ao 
CONTRATANTE, caso o detentor opte por não providenciar a substituição por 
um equipamento igual, similar ou superior às próprias expensas; 
 
36) Providenciar uma reserva técnica de 5% de cada um dos modelos de 
aparelhos em uso no Contrato, sem qualquer ônus extra para o 
CONTRATANTE, que serão armazenados pela área responsável para agilizar 
substituições no caso de defeito ou extravio de aparelho; 
 
37)  Entregar os aparelhos móveis ao CONTRATANTE de acordo com os prazos 
de habilitação definidos no Termo de Referência (Anexo I do PE nº XX/2018), 
incluindo todos os acessórios necessários à plena utilização dos serviços 
contratados, tais como carregador de bateria, cabos de dados, manual do 
usuário etc.; 
 
38) Apresentar novos modelos, em caso de recusa dos aparelhos móveis por 
parte do Contratante, caso seja constatada divergência com a especificação 
técnica exigida ou qualquer defeito de operação, observado o prazo previsto 
para a entrega dos aparelhos; 
 
39) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados; 
 
40) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a 
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos; 
 
41) Abster-se de contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de 
acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça; 
 
42) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte: 
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a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a 
execução dos serviços mencionados; 
 
b) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
 
c)      É vedada subcontratação total dos serviços objeto deste contrato; 
 
d) A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente 
autorizada pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
e) A contratada responde diretamente, em seu nome, por danos ou 
prejuízos decorrentes da ação de subcontratados, quando necessários à 
prestação dos serviços contratados. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 A Contratante se obriga a: 
 

a) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e 
Edital. 

b) Designar formalmente um gestor titular e um substituto para 
acompanharem e fiscalizarem a execução deste contrato. Poderá ser 
designado um terceiro servidor, como fiscal técnico, para acompanhar 
diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais 
falhas na execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor; 

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias; 

d) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA; 

e) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 
dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando 
necessário; 

f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelos empregados da CONTRATADA; 

g) Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por 
intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à Administração, 
conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

h) Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e 
contratuais cabíveis. 
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i) Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos móveis, cujo 
motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O valor a ser 
ressarcido deverá ser igual ao preço apresentado em nota fiscal/fatura quando da 
entrega do equipamento; 

j) Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução à 
CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em regime de 
comodato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso e/ou desgaste natural 
dos equipamentos. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 
data de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a 
60 (sessenta) meses, conforme preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666 de 1993. 

 
CLÁUSULA DEZ - DA GARANTIA 

 

  A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da assinatura deste Contrato, a apresentar garantia em favor do 
CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa 
das seguintes modalidades: 

d) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; 

e) seguro-garantia; ou 

f) fiança bancária. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) 
meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada 
prorrogação. 

   
CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 A Contratada que, convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução contratual, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 
a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
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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. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento 
para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as 
dos pagamentos a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Licitante ficará sujeita a aplicação das seguintes 
penalidades: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 
total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa 
injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou 
assinar o instrumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após 
regularmente convocada; 

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado 
a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir 
do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, 
caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo 
de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do Contrato; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes.  

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do parágrafo 
anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da 
Lei nº 8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, 
por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha 
praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não 
possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
PARÁGRAFO SEXTO - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
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procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na aplicação 
de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas e a pontuação 
a seguir: 
 

Ocorrências Pontos 

Cobrança por serviços não prestados. 0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3 

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características 

técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos 

de atraso. 

0,3 

 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados 

pelo CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso. 

0,3 

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao 

CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário. 

 
0,3 

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou 
fração). 

0,5 

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento 
não especificada nesta tabela. 

0,5 

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de 
indisponibilidade. 

0,5 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela 

soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o 

CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito. 

1,0 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 

(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da 

fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou 

em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do 

serviço, com todos os tributos e encargos. 

1,0 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da 
pontuação das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores 
ao fato gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE 
aplique as seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum 
necessário à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, 
observado o processo administrativo: 
 

Pontuação acumulada Sanção 

1 (um) ponto Advertência. 
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2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório 
serão zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

 

PARÁGRAFO NONO - No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada 
ao CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral do 
contrato. 

PARÁGRAFO DEZ - A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

PARÁGRAFO ONZE - Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral 
do contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova 
contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 

PARÁGRAFO DOZE - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 
em processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla 
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
PARÁGRAFO TREZE - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
TRE/AL ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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. 

 
PARÁGRAFO QUINZE - A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a prestação dos serviços, 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 
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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.  

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na 
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE -  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa 
que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação 
para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO DEZOITO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e 
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado. 

 
PARÁGRAFO DEZENOVE -  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
PARÁGRAFO VINTE - 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 nº 8.666/93 e nº 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRFO VINTE E UM - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com 
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
PARAÁGRAFO VINTE E DOIS - Poderá a Administração considerar inexecução total 
ou parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior 
a 10 (dez) dias na entrega ou na regularização de eventuais riscos. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
 
  O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do objeto 
contratado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
contratada, fica o TRE/AL autorizado a reter os créditos a que aquela teria direito, 
até o limite do valor dos prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das 
penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE- DAS ALTERAÇÕES 
 
 O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65, da lei nº 8.666/93, observado o limite estipulado no 
§1º do referido artigo. 
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CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº XX/2018 E À PROPOSTA COMERCIAL 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO nº XX/2018 e à proposta comercial da contratada, evento SEI nº XXXX 
(Processo SEI nº XXXXXX). 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, 
na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

 Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre 
as partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber. 

 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o 
presente Contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas 
partes abaixo. 

 
     Maceió, ____de ____________ de 2018. 

  
Pelo TRE/AL  

 
    Desembargador José Carlos Malta Marques 

 
 

Pela Contratada  
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DESPACHO

Maceió, 21 de novembro de 2018.
À AJ-DG,
para análise da minuta alterada para atender às

solicitações dessa AJ-DG.
Ressalto que, conforme combinado verbalmente

com Vossa Senhoria, às disposições relativas à qualificação
(item 9) foram ajustadas, adotando-se como parâmetro o edital
de apoio ( SEI nº 0001707-69.2018.6.02.8000).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 21/11/2018, 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
0467473 e o código CRC 06A6602E.

0005890-83.2018.6.02.8000 0467473v1
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PROCESSO : 0005890-83.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN)

 

Parecer nº 1909 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Tratam os presentes autos de análise de minuta de

edital de Pregão Eletrônico (0464876) para contratação dos
serviços de telefonia celular e internet móvel, considerando o
fim iminente da vigência do Contrato nº 31/2013
(evento 0406655). 

Os presentes autos foram objeto de análise por esta
Assessoria quando da emissão do Parecer 1878 (0465800),
ocasião em que sugerimos as seguintes diligências:

"Para que o processo se desenvolva com a
mais ampla regularidade possível e
considerando a impugnação ocorrida no
Pregão 12/2015, também de telefonia, nos
autos do P.A. nº 13.240/2014, sugerimos
algumas alterações na minuta do edital :
a) a alínea e.2 do item 9.1, exige
comprovação de aptidão para desempenho
de atividade pertinente e compatível com
o objeto do Pregão, mediante cópia do
contrato de concessão ou do termo de
autorização para a Prestação de Serviço
Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, outorgada
pelo poder concedente nos termos da
legislação em vigor. Uma vez que tais
documentos são publicados no Diário
Oficial da União, sugerimos alterar a
redação do item acima para aceitar
também o extrato da mencionada
publicação;
b) incluir na cláusula do pagamento
(cláusula quarta da minuta contratual) a
previsão de pagamento por código de
barras, opção que já vem sendo utilizada
por este tribunal e que consta no
item 10.2. do Termo de Referência;
Sem embargo, quanto à questão
orçamentária, vale destacar a Informação
7220 COFIN (0464831), seguida dos
esclarecimentos fornecidos pela SAD
(0465646), fazendo-se necessário ainda
observar o item 61 da tabela de
verificação do item 5. "

 
A minuta do edital foi então ajustada

(0467472), para proceder às alterações recomendadas no
Parecer desta AJ-DG.

Isto posto, uma vez satisfeitas quase todas as
diligências anteriormente sugeridas e em face de sua
regularidade jurídica, esta Assessoria Jurídica aprova, nos
termos do parágrafo único do Art. 38, da Lei nº 8.666/93 a
minuta do edital de pregão eletrônico  (0467472),  do
tipo menor preço,  que visa à contratação de PESSOA
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JURÍDICA para Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós
pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional
(LDN)

Porém, a autorização da abertura da licitação fica
condicionada à comprovação da reserva de crédito e do
remanejamento orçamentário de que fala a SAD no despacho
0465646,

À consideração superior.
 

Cláudia Ramalho
Assessora Jurídica em exercício 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 21/11/2018, às 18:45, 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
0467519 e o código CRC 532DB935.

0005890-83.2018.6.02.8000 0467519v3
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INFORMAÇÃO Nº 7435 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SGO

Sei n.º 005890-83.2018.6.02.8000
Informação n.º 402/2018
 
Maceió, 23 de novembro de 2018.
 
Senhor Coordenador,
 
1. Inicialmente, e em atenção às observações postas no Despacho SAD
(0465646), informamos que atualizamos o teor da Informação 7220 (0464831),
juntando-a ao SEI 0008557-42.2018.6.02.8000, evento 0467846, que trata da
identificação de valores sujeitos a bloqueio em decorrência de restos a pagar
do exercício 2018.
 
2. Com relação ao valor pretendido no presente SEI, informo que o
remanejamento de crédito necessário para atender a despesa em tela pode
ser realizado com parte da programação de diárias da ação JCGA, plano
orçamentário 0001 (R$ 296.711,65). Assim, após concordãncia da SAD, informo
a existência de crédito para atender a despesa pretendida.
 
Respeitosamente,
 
Agamenon Gomes Miranda Jr.
Seção de Gestão Orçamentária
 
Rogério Rocha da Silva
Seção de Gestão Orçamentária

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 23/11/2018, às 11:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Técnico Judiciário, em 23/11/2018, às 11:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0468395 e o código CRC 5284699F.
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DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2018.
À SAD.
 
Sr. Secretário,
 
Remeto o presente procedimento para ciência da

Informação 7435 (0468395).
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 23/11/2018, às 11:13,
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
0468419 e o código CRC 1E7D533E.

0005890-83.2018.6.02.8000 0468419v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2018.
Ao tempo em que manifesto minha concordância

com a proposição veiculada na Informação 7435 (0468395),
devolvo os autos à deliberação superior da Diretoria-Geral.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/11/2018, às 11:56, 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
0468490 e o código CRC 0EC955E7.

0005890-83.2018.6.02.8000 0468490v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2018.
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral com a

Informação 7435 0468395.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 26/11/2018, às 13:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0468532 e o código CRC 513C70F5.

0005890-83.2018.6.02.8000 0468532v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2018.
Senhor Diretor-Geral, 
 
 
Considerando a aprovação da minuta do edital de

pregão eletrônico  (0467472),  do tipo menor preço, 
que visa à contratação de pessoa jurídica para Prestação de
Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades
Local e Longa Distância Nacional (LDN), conforme  consta
do Parecer AJ-DG nº 1.909 (0467519), e observando a
existência de créditos orçamentários, na conformidade com os
eventos 0462497 e 0468395 (in fine), ambos oriundos da
COFIN, remetem-se os presentes autos, para deliberações
ulteriores. 

À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 26/11/2018, às 16:36, 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
0468857 e o código CRC 0E4E386A.

0005890-83.2018.6.02.8000 0468857v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 26 de novembro de 2018.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço,  que visa à contratação de PESSOA
JURÍDICA para Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós pago,
nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), nos
termos da minuta 0467472, aprovada pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1909 (0467519),
complementado pelo despacho 0468857.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 26/11/2018, 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
0469119 e o código CRC 48259345.

0005890-83.2018.6.02.8000 0469119v1
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PROCESSO : 0005890-83.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura de fase externa.

 

Decisão nº 4427 / 2018 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-

Geral em exercício (0468857).
AUTORIZO a abertura da fase externa do certame

licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo
menor preço por item, objetivando à contratação serviço de
telefonia de Pessoa Jurídica para prestação de Serviço Móvel Pessoal
(SMP) pós-pago, nas modalidade Local e Longa Distância Nacional
(LDN).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
0467472, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por
meio do Parecer de nº 1909/2018 (0467519), complementado pelo
despacho (0468857) e demais medidas cabíveis.

 
DES. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES

Presidente do TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 26/11/2018, às 18:35, 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
0469212 e o código CRC 84CF9E0D.

0005890-83.2018.6.02.8000 0469212v5
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2018.
 
 
À SLC para divulgação do edital de pregão eletrônico, de

acordo com a Decisão nº 4427, evento nº 0469212.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/11/2018, às 11:54, 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
0469295 e o código CRC 7F3ECF82.
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO  NºNº 77 77/2018/2018

PROCESSO Nº: 0005890-83.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
(LOTE ÚNICO)
Data: 14 de  dezembro de 2018
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: 9 horas
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 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 GLOBAL
(LOTE  ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a
contratação de PESSOA JURÍDICA para Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP)
pós pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal.

      O certame será regido conjuntamente pela  Lei nº 8.666, de
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei n.º
9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de
02/04/1998, Plano Geral de Outorgas –  PGO, Portaria nº 1.137, de 20/12/1994, e
Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das Comunicações – Tarifação de Chamada
Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de 07/08/2007, Regulamento do Serviço
Móvel  Pessoal  -  SMP  e Lei n.º 8.078, de 11/09/1990, Código de Defesa do
Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de
junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada no DOU, Seção 1, edição
de 19/06/01, a qual adota a aplicação do SICAF na Secretaria deste Tribunal.

1- DO OBJETO

1.1. O presente Pregão tem por objeto a Prestação de Serviço Móvel Pessoal
(SMP) pós-pago,  nas modalidades Local  e Longa Distância Nacional (LDN),  com
roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento
de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com
os respectivos chips SIM Card, conforme especificações e condições disponíveis
neste Edital e seus anexos.

1.2.  Todos os serviços dar-se-ão sob a modalidade corporativa, com o forne-
cimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo com as es-
pecificações mínimas ou superiores às descritas no Termo de Referência (Anexo I),
e respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) da
ANATEL.

2 – DA VIGÊNCIA

1
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2.1.  O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, com
início a partir da sua assinatura, e eficácia legal após a publicação de seu extrato
no Órgão da Imprensa Oficial,  podendo ser  prorrogado por iguais  e sucessivos
períodos, conforme disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar do certame os interessados que atenderem a todas
as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus
anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste
Pregão, mormente no que se refere à concessão/autorização para exploração de
Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades Local e Longa Distância
Nacional (LDN).

3.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.

3.2.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação
e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 

3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.3.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição;

3.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.3.4. estrangeiras que não funcionem no País.

3.4.5. 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. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou
o mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a
Administração Pública, este fica impedido de participar da presente licitação,
correspondendo a simples apresentação da proposta à presunção de que
inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo-
se, assim, o Pregoeiro bem como a Equipe de Apoio de qualquer responsabilidade
administrativa, cível ou criminal decorrente desse fato.

3.5. Não será exigida, para participação neste procedimento licitatório,
prévia aprovação, pela ANATEL, dos valores que vierem a ser ofertados, em razão
do sigilo de que se revestem as propostas até a data da realização do pregão.

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

4.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito
obrigatório para fins de habilitação.

4.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha,
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado. 

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do
Decreto nº 5.450/05).

4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).

5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão
proceder ao encaminhamento da proposta de preços, até a data e hora marcadas
para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando
então, automaticamente, encerrar-se-á a fase de recebimento das propostas.

5.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
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5.2. O  licitante  será  responsável  por  todas  as  transações  que  forem
efetuadas  em  seu  nome  no  sistema  eletrônico,  assumindo  como  firmes  e
verdadeiras  suas  propostas,  assim como os  lances  inseridos  durante  a  sessão
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).

5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda
de  negócios  diante  da  inobservância  de  quaisquer  mensagens  emitidas  pelo
sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).

5.4. Referentemente ao campo "descrição detalhada do objeto" constante no
sistema eletrônico,  a  ser  preenchido  quando  da  formulação  da  proposta,  será
aceita a simples referência “conforme o edital” ou menção similar, no caso de não
haver detalhamento a ser referido.

5.4.1.  Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a  descrição  complementar  não  contrarie  as  especificações  constantes  no
edital, sob pena de desclassificação.

5.4.2.  Serão  irrelevantes  quaisquer  ofertas  que  não  se  enquadrem  nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.

5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas
para  efeito  de  escalonamento  de  ofertas,  mas  vincularão  o
proponente na execução contratual.

5.4.3.   No  espaço  destinado  à  “descrição  detalhada  do  objeto”,  deverão
constar os dados inexistentes, complementares do CATSER, como descrições
detalhadas dos serviços ofertados.

5.4.4. Se na proposta inexistir descrição detalhada do objeto, considerar-se-
á que a mesma atende a todas as características exigidas pelo edital.

5.4.5.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo
de  identificação  da  empresa,  seja  nome,  endereço,  CNPJ,  logotipo,  ou
qualquer  outro  dado  capaz  de  identificar  o  licitante.  Esta  identificação
somente constará  na proposta ajustada encaminhada nos termos do item
5.12.

5.5. As  declarações  referidas  no  subitem 11.1  “b”,  deverão  ser  enviadas  no
momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as quais serão
visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação,  quando também poderá ser
solicitado,  via  chat,  pelo Pregoeiro,  a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s)
vencedor(es).
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5.6. No preço ofertado deverão estar inclusas todas as despesas necessárias
à  perfeita  execução  das  prestações  contratuais,  tais  como  tributos,  encargos
legais, embalagens, frete etc.

5.7. Em caso de divergências  verificadas entre as  descrições relativas  ao
objeto desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços
do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
 
5.8. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem
ou indicarem prazo  de validade inferior  ao  mínimo permitido  serão entendidas
como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias. 

5.9. Não  serão  aceitas  propostas  alternativas  nem  submetidas  a  termo,
condição ou encargo.

5.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos
de tais procedimentos.

5.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com
os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver
disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital.

5.12.      A Proposta de Preços ajustada, propriamente dita, contendo as
especificações detalhadas do objeto ofertado, em conformidade com os Anexos
deste edital, deverá ser formulada e enviada ao Pregoeiro, pelo Comprasnet,
conforme itens 8.6 e 8.7 deste edital, contendo o seguinte:

a) a descrição clara e detalhada dos serviços, de acordo com as
especificações deste Edital;

b) o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da abertura deste Pregão;

c) o valor unitário e total de cada item que compõe o lote único, bem como
o valor global da proposta, devendo esta última ser apresentada em
algarismo e por extenso, prevalecendo esta última forma em caso de
divergência, em conformidade com a Planilha disponível no Anexo I-A.

6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas,
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as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas
no presente edital.

6.2. As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão
previamente desclassificadas pelo pregoeiro.

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

6.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total dos serviços
que compõe o lote único, incluindo os tributos que incidem sobre os serviços,
considerado a vigência contratual de vinte e quatro meses.

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

7.4. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.

7.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a
sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.

7.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos

6

Edital do Pregão nº 77/2018 (0470233)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 344



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada,
automaticamente, a recepção de lances.

7.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições
diferentes daquelas previstas neste Edital.

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

8.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério
de menor     preço     global (lote único)  , decidindo sobre a aceitação do preço obtido.

8.2.    Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites
máximos os valores obtidos pela Administração, dispostos  no  Anexo  I-B,
considerando o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses,  e que, de modo
algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.

8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total do
lote e ao valor total de cada item que o compõe.

8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.

8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
 
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta
ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta ou lance que atenda ao edital.

8.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.6  A Planilha de Formação de Preço deverá  estar preenchida com os
preços constantes do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS ou PLANO ALTERNATIVO DE
SERVIÇOS e ser confeccionada conforme Anexo I-A deste Edital e enviada
quando solicitado pelo pregoeiro. 

8.7  Na fase de aceitação, o pregoeiro solicitará ao licitante cuja proposta
esteja em primeiro lugar, o envio de anexo contendo a proposta ajustada e a
Planilha de Formação de Preços a que se refere o item 8.6., relativamente ao
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último lance ofertado. Para tanto, o pregoeiro fará uso da opção “Convocar
Anexo”, selecionando na tela do Sistema, o fornecedor convocado. 

8.7.1 O Sistema encaminhará, via chat, mensagem de convocação
disponibilizando-a a todos, inclusive para a sociedade. Nesse momento o
fornecedor convocado poderá encaminhar arquivo anexo, por meio do link
“Anexar”, disponível apenas para o fornecedor selecionado. 

8.8 Serão recusadas, no curso da análise, os licitantes cujos lances não
atendam às condições e especificações contidas neste Edital e seus Anexos. 

8.9. A licitante vencedora deverá encaminhar seu PLANO BÁSICO DE
SERVIÇOS ou PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS, aprovado pela ANATEL, como
anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.

8.10. No caso da licitante vencedora apresentar proposta baseada em plano
alternativo de ser aprovado pela ANATEL, este deverá ser homologado no prazo
máximo de 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do contrato, sob pena
de rescisão do mesmo e aplicação das penalidades cabíveis.

8.11. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam
contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo
sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverão ser encaminhados, também pelo sistema, 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 sugerida no ANEXO II.

8.12. Não poderão ser cobradas tarifas por serviços ou facilidades não
solicitados e expressamente autorizados pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

9 - DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do li-
citante 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 contrata-
ção, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –  CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparenci-
a.gov.br/ceis);
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9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbida-
de Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.  cnj  .  -  
jus.br/  improbidade  _adm/consultar_requerido.php  ).

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU;

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa lici-
tante 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 responsá-
vel pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídi-
ca da qual seja sócio majoritário.

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitan-
te inabilitado, por falta de condição de participação.

9.2. Os licitantes deverão apresentar  a seguinte documentação relativa  à
Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista: 

9.3. Habilitação jurídica: 

9.3.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis;

9.3.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual
de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente re-
gistrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de docu-
mentos de eleição de seus administradores;

9.3.3. 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;

9.3.4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídi-
cas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;

9.3.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País;

9.3.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;

9.4. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

9.4.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, median-
te apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
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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 Procura-
dora-Geral da Fazenda Nacional.

9.4.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS);

9.4.4. 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;

9.4.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual; 

9.4.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou con-
corre; 

9.4.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais re-
lacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante
a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.4.8. caso o licitante detentor do menor preço seja 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.

9.5. Qualificação Econômico-financeira:

9.5.1. certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data de
abertura do certame; 

9.6. Qualificação Técnica:

9.6.1) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia –  CREA da região a que estiver
vinculada a licitante;
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9.6.2) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, mediante  cópia do
contrato de concessão ou do termo de autorização para a Prestação de
Serviço  Móvel  Pessoal  (SMP)  pós-pago, outorgada pelo poder
concedente nos termos da legislação em vigor, ou da publicação  do seu
extrato  no Diário Oficial da União. 

9.7.  Os  documentos  exigidos  para  habilitação  relacionados  nos  subitens
acima,  deverão ser apresentados em meio digital  pelos licitantes,  por  meio de
funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 2h (duas horas), após
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente mediante autorização do
Pregoeiro  e  em caso  de  indisponibilidade  do  sistema,  será  aceito  o  envio  da
documentação  por  meio  do  e-mail  pregoeiro@tre-al.jus.br  Posteriormente,  os
documentos  serão  remetidos  em  original,  por  qualquer  processo  de  cópia
reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração,
desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial,
para análise, no prazo de 48 h (quarenta e oito horas), após encerrado o prazo
para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload), fac-símile (fax) ou
e-mail.

9.7.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.8. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação eco-
nômico-financeira e da habilitação jurídica, conforme o caso, poderá ser substituí-
da pela consulta ao SICAF, nos casos em que a empresa estiver habilitada no refe-
rido sistema, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da
Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 2, de 11.10.10. 

9.8.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certi-
dões,  especialmente quando o  licitante  esteja  com alguma documentação
vencida junto ao SICAF.

9.8.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente
através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sis-
tema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2h (duas horas),
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital,
sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da re-
gularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empre-
sas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
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9.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 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.

9.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.

9.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empre-
sa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada
a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, 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 cri-
tério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresen-
tação de justificativa.

9.11. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarre-
tará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
com a reabertura da sessão pública.

9.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigi-
dos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a continuidade da mesma.

9.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacor-
do com o estabelecido neste Edital.

9.14. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da even-
tual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos  44 e 45 da LC nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta sub-
sequente.

9.15. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão,
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte
e quatro horas).

10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
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10.2. Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  a  este  Edital  deverão  ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
Internet,  para  o  endereço  de  e-mail:  slc@tre-al.jus.br,  cujas  respostas  serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-
al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.

11 - DOS RECURSOS

11.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.

11.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.

11.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões
do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais
licitantes,desde logo intimados para, querendo, apresentar contra-razões em igual
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro,
submeterá a sua decisão à autoridade competente.

11.4. O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles
atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

11.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.

12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.

12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.

12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.

13 - DA CONTRATAÇÃO
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13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as
especificações do objeto, valor, prazo de pagamento, em conformidade com este
edital.

13.2.O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o
recebimento da mesma.

13.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato.

13.4. Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou se  recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
    
14 - DO REAJUSTE

14.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base estabeleci-
dos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de Teleco-
municações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre intervalo não
inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos.

14.2. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a determi-
nar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, a partir da mesma
data-base.

14.3. O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um) ano,
se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n° 9.069, de
29 de junho de 1995.

14.4. Os reajustes devem ser solicitados previamente ao  CONTRATANTE,  por
meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido todos os motivos de
fato e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos após a data da apresen-
tação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, que serão
revisados mediante Termo aditivo.

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

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta,
não celebrar  o contrato,  deixar  de entregar ou apresentar  documentação falsa
exigida  para  o  certame, ensejar o retardamento da execução contratual, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de

14

Edital do Pregão nº 77/2018 (0470233)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 352



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com
a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais. 

15.2. Pela inexecução total ou parcial a  licitante ficará sujeita 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.

15.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à  contratada
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.

15.4. A Licitante ficará sujeita a aplicação das seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor
total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa injustifica-
da da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o ins-
trumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após regularmente convo-
cada;

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado
a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato;

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir
do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, caracteri-
zando inexecução parcial do Contrato;

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calcula-
da sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo de 30
(trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do Contrato;

f) suspensão temporária  de participação  em licitação  e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a  CONTRATADA  ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes.

15.5.  As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do item 15.4 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

15.6.  Também  ficam sujeitas  às penalidades do art.  87,  III  e  IV,  da Lei  nº
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8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado atos
ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não possuir ido-
neidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRA-
TADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os procedimentos
legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na aplicação de outras san-
ções, em conformidade com as ocorrências registradas e a pontuação a seguir:

Ocorrências Pontos
Cobrança por serviços não prestados. 0,3
Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3
Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3
Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características técni-
cas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos de
atraso.

0,3

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados
pelo CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso.

0,3

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao CONTRA-
TANTE em caráter definitivo ou temporário. 0,3
Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou
fração).

0,5

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento
não especificada nesta tabela.

0,5

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de
indisponibilidade.

0,5

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela
soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o CON-
TRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito.

1,0

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10
(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da fatu-
ra, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou em
arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do ser-
viço, com todos os tributos e encargos.

1,0

15.8. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação
das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato ge-
rador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE aplique as se-
guintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum necessário à
configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, observado o pro-
cesso administrativo:
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Pontuação acumulada Sanção
1 (um) ponto Advertência.
2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor fa-

turado do mês de aplicação dessa sanção.
3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do valor fa-

turado do mês de aplicação dessa sanção.
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do valor

faturado do mês de aplicação dessa sanção.
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor fatura-

do do mês de aplicação dessa sanção.
6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor fatura-

do do mês de aplicação dessa sanção.
7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do valor fa-

turado do mês de aplicação dessa sanção.
8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato.

15.9. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zera-
dos, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção.

15.10. No caso de a  CONTRATADA  somar 8 (oito) pontos, fica facultada ao
CONTRATANTE,  sem qualquer ônus financeiro para esta,  a rescisão unilateral  do
contrato.

15.11. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer mo-
mento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

15.12. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do con-
trato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova contratação
feita pelo CONTRATANTE com terceiros.

15.13. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em
processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla de-
fesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15.14. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

15.15. 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.
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15.16. A  licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação dos serviços, 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. 

15.17.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/93.

15.18.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

15.19. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

15.20. O período de atraso será contado em dias corridos.

15.21. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

15.22.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.

15.23.   Poderá  a  Administração  considerar  inexecução  total  ou  parcial   do
contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 10 (dez)
dias na entrega ou na regularização de eventuais riscos.

16 - DO PAGAMENTO

16.1. Vide Cláusula Quarta da minuta do contrato (Anexo III).

17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
em 2018, consignados 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).
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17.2. As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada
exercício financeiro.

18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

18.1. Vide Cláusula Oitava da minuta do contrato (Anexo III).

19- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1. Vide Cláusula Sétima da minuta do contrato (Anexo III).

20 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

20.1. Os  serviços  e  bens  serão recebidos  provisoriamente pelo  gestor  do
contrato no momento da entrega dos terminais móveis e chips, para efeito de pos-
terior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo
de Referência (Anexo I-A) e na proposta.

20.2. Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quan-
do em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência (Ane-
xo I-A) e na proposta, devendo ser corrigidos ou substituídos no prazo fixado pelo
gestor do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de pena-
lidades.

20.3. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30
(trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade
e quantidade do serviço e materiais fornecidos, com a consequente aceitação me-
diante termo circunstanciado.

20.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no último dia do prazo assinalado no item anterior.

20.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsa-
bilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do con-
trato.

21 – DA GARANTIA

21.1. A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados da assinatura deste Contrato, a apresentar garantia em favor do  CON-
TRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa das
seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centrali-
zado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério
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da Fazenda;

b) seguro-garantia; ou

c) fiança bancária.

21.2. A  garantia  prestada  deverá  ter  validade  de  2  (dois)  meses  após  o
término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.

22 – DA SUSTENTABILIDADE

22.1. A  CONTRATADA,  como prática  de  sustentabilidade  na  execução  dos
serviços,  deverá  ficar  encarregada  de  promover  o  descarte  adequado  dos
aparelhos, baterias e demais materiais recolhidos, seja quando da substituição por
outros, ou quando forem danificados irreversivelmente, seguindo os preceitos da
Lei nº 12.305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes,
na forma da legislação vigente.

23.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

23.4. 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.

23.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no TRE/AL.

23.6. No julgamento da habilitação e das propostas, 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.

23.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
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23.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.

23.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Av.
Aristeu  de  Andrade,  nº  377  -  Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, 6º andar, Centro, CEP 57051-090, Maceió/AL.

23.10.    Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame.

23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.

23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações
e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9., no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Planilha de formação de preços;
ANEXO I-B – Preços máximos admitidos;
ANEXO I-C - Especificações mínimas dos equipamentos e materiais;
ANEXO II – Modelo de Planilha para contratação;
ANEXO III – Minuta do Contrato;

23.15.  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, 28 de novembro de 2018.

Ingrid Pereira de Lima Araújo
                                  Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO

1.1 Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades
Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e serviço de
dados para acesso à internet,  com o fornecimento de: a) 26 (vinte e seis)
smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos
chips SIM Card, de acordo com as especificações e condições constantes des-
te instrumento e seus anexos.

1.2 Todos os serviços dar-se-ão sob a modalidade corporativa, com o forne-
cimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo com as
especificações mínimas ou superiores às descritas neste Termo de Referência,
e respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP)
da ANATEL.

2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Esta contratação tem por finalidade o fornecimento de serviço de telefo-
nia móvel pessoal (SMP) para a comunicação de autoridades, servidores e fun-
cionários à disposição do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, em
suas necessidades cotidianas de comunicação no desempenho das atividades
de interesse do órgão.

2.2. O serviço móvel pessoal (SMP) compreende o serviço de telecomunica-
ções móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a comunicação entre
Estações Móveis ou destas para outras redes de telecomunicações de interes-
se coletivo, além de serviços de valor agregado como envio de mensagens de
texto, caixa postal e acesso à Internet através dos dispositivos contratados.

2.3. O serviço de telefonia móvel pessoal, com fornecimento dos respectivos
aparelhos na forma de comodato, passou a ser muito importante no desenvol-
vimento das ações da Administração, pois é a partir dessa tecnologia que a
transmissão das informações entre os gestores e demais servidores do tribu-
nal ocorre de maneira mais eficaz. A contratação do serviço é essencial tam-
bém pela constante necessidade de comunicação, com rápida resposta, nas
viagens a serviço, dentro ou fora do Estado, de maneira que o tempo e o cus-
to dispendidos nos processos de tomada de decisão são reduzidos de forma
significativa, ao passo em que as situações urgentes ou emergenciais são so-
lucionadas mais prontamente.

2.4. É também por essas razões que se propõe a contratação dos serviços de
acesso a dados por meio de tecnologia 4G e de chamadas de longa distância
nacional.

2.5. Pretende-se ainda garantir a continuidade dos serviços de comunicação
de voz e dados via rede móvel no TRE/AL, a fim de evitar transtornos pela fal-
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ta desses serviços, tendo em vista o encerramento da vigência do atual con-
trato em dezembro de 2018.

2.6. A concentração dos itens em grupo único levou em considerações ques-
tões técnicas, uma vez que não podem ser separados e oferecidos por opera-
doras diferentes, porque todos os itens do grupo, incluindo o serviço de inter-
net móvel, guardam correlação entre si, sendo a conjunção necessária para a
implantação dos serviços especificados neste termo de referência.

2.7. As quantidades foram estimadas com base na utilização do atual contra-
to o qual tem atendido às necessidades da Instituição.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços especificados neste Termo de Referência enquadram-se na
categoria de bens e serviços comuns de que trata a Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, e o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, por possuírem
padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente en-
contradas no mercado.

3.2. Os serviços a serem contratados possuem natureza contínua, pois pela
sua essencialidade, visam atender à necessidade permanente da Administra-
ção, por mais de um exercício financeiro, razão pela qual poderão ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta)
meses, conforme inciso II, artigo 57, da Lei n° 8.666/93.

4. DEFINIÇÕES

4.1. Para efeito deste termo de referência, bem ainda, em se tratando de te-
lefonia móvel, devem ser consideradas algumas definições importantes, tais
quais:

4.2. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES – É o conjunto de atividades que pos-
sibilita a oferta de telecomunicações, por meio da transmissão de voz e de ou-
tros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, situa-
dos em áreas locais distintas no território nacional, dentro das regiões defini-
das no Plano Geral de Outorga.

4.3. SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC: é o serviço de telecomu-
nicações destinado ao uso público em geral e prestado nos regimes público e
privado, nos termos dos arts. 18, inciso I, 64 e 65, inciso II, da Lei n.º 9.472,
de 16/07/1997, e conforme o Plano Geral de Outorgas (PGO), aprovado pelo
Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, por meio da transmissão de voz e de outros
sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, utilizando
processos de telefonia.

4.4. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP): entende-se como sendo o serviço de
telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a co-
municação entre Estações Móveis e de Estações Móveis para outras estações,
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caracterizado por possibilitar a comunicação entre estações de uma mesma
Área de Registro do SMP ou acesso a redes de telecomunicações de interesse
coletivo.

4.5. ACESSO, LINHA, TERMINAL: aparelho que possibilita acesso do usuário ao
SMP.

4.6. ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante da
Administração Pública Federal Indireta, submetida a regime autárquico espe-
cial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de órgão regu-
lador das telecomunicações e sede no Distrito Federal.

4.7. PLANO DE SERVIÇO: documento que descreve as condições de prestação
do serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização
de serviços eventuais e

suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços associados, seus valores
e as regras e critérios de aplicação.

4.8. PLANO BÁSICO DE  SERVIÇOS:  plano de serviço de oferta obrigatória e
não discriminatória a todos os usuários dos serviços de telefonia, registrado
na ANATEL.

4.9. PLANO  ALTERNATIVO  DE  SERVIÇOS:  plano opcional ao Plano Básico de
Serviço, homologado pela  ANATEL sendo a estrutura de preços definida pela
Prestadora, visando a melhor adequação da prestação do serviço para o aten-
dimento às necessidades do mercado.

4.10. OPERADORA: empresa ou consórcio de empresas que prestam serviços
de Telefonia Móvel.

4.11. ÁREA DE REGISTRO – AR: área geográfica contínua, definida pela  ANA-
TEL, onde é prestado o SMP, tendo o mesmo limite geográfico de uma Área de
Tarifação, onde a Estação Móvel do SMP é registrada.

4.12. ÁREA DE SERVIÇO DA PRESTADORA: conjunto de áreas de cobertura de
uma mesma prestadora de SMP.

4.13. CHAMADAS VC MÓVEL/MÓVEL INTRAGRUPO: chamadas efetuadas den-
tro de cada grupo, da mesma operadora, do mesmo código de área.

4.14. ESTAÇÃO MÓVEL: estação de telecomunicações do Serviço Móvel Pesso-
al que pode operar quando em movimento ou estacionada em lugar não espe-
cificado.

4.15. LIGAÇÕES INTRAOPERADORA: São aquelas que são originadas e termi-
nam na mesma operadora.

4.16. LIGAÇÕES EXTRAOPERADORA: São aquelas que terminam fora da rede
da operadora contratada.

4.17. PERFIL DE TRÁFEGO: quantitativo médio mensal estimado, em minutos,
de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e das localidades de
destino de maior ocorrência.

24

Edital do Pregão nº 77/2018 (0470233)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 362



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

4.18. PORTABILIDADE NUMÉRICA: facilidade que possibilita ao usuário de servi-
ço de telecomunicações manter o código de acesso a ele designado, indepen-
dentemente de prestadora de serviço de telecomunicações ou de área de
prestação de serviço.

4.19. ROAMING: facilidade que permite a uma Estação Móvel visitante acessar
ou ser acessada pelo Serviço de Telefonia Móvel, em um sistema visitado.

4.20. VALOR DE COMUNICAÇÃO (VC): valor devido pelo Usuário, por unidade
de tempo, pela realização de comunicação.

4.21. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Mesma operadora: chamadas origi-
nadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP dentro da mesma
Área de Registro e dentro da rede da operadora contratada. Unidade de medi-
da: minuto.

4.22. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Outras operadoras: chamadas origi-
nadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP dentro da mesma
Área de Registro e dentro da rede de outra operadora, distinta da operadora
contratada. Unidade de medida: minuto.

4.23. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Acesso Fixo: chamadas originadas
do acesso móvel contratado para outros acessos STFC dentro da mesma Área
de Registro. Unidade de medida: minuto.

4.24. VALOR  DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2)  –  Móvel-Móvel–  Mesma operadora:
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP
dentro da mesma Área de Tarifação Primária e dentro da rede da operadora
contratada. Unidade de medida: minuto.

4.25. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-Móvel – Outras operadoras:
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP
dentro da mesma Área de Tarifação Primária e pertencentes à rede de outra
operadora, distinta da operadora contratada. Unidade de medida: minuto.

4.26. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-fixo: chamadas originadas do
acesso móvel contratado para outros acessos STFC dentro da mesma Área de
Tarifação Primária. Unidade de medida: minuto.

4.27. VALOR  DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-Móvel – Mesma operadora:
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP
em outra Área de Tarifação Primária e dentro da rede da operadora contrata-
da. Unidade de medida: minuto.

4.28. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-Móvel – Outras operadoras:
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP
em outra Área de Tarifação Primária e dentro da rede de outra operadora, dis-
tinta da operadora contratada.  Unidade de medida: minuto.

4.29. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-fixo: chamadas originadas do
acesso móvel contratado para outros acessos STFC em outra Área de Tarifa-
ção Primária. Unidade de medida: minuto
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4.30. ADICIONAL POR CHAMADA (AD): valor adicional por chamada, recebida
ou realizada, quando o acesso móvel estiver fora de sua Área de Mobilidade
(visitante).Unidade de medida: evento.

4.31. DESLOCAMENTO  1  (DSL1):  Tarifa  de  redirecionamento  de  chamadas
para acessos móveis que recebem chamadas fora da área de mobilidade, mas
dentro da área de numeração primária. Unidade de medida: minuto.

4.32. DESLOCAMENTO  2  (DSL2):  Tarifa  de  redirecionamento  de  chamadas
para acessos móveis que recebem chamadas fora da área de mobilidade e
fora da área de numeração primária. Unidade de medida: minuto.

4.33. MENSAGEM DE TEXTO (SMS): mensagem enviada a outro acesso móvel
com conteúdo de texto somente, normalmente identificada a cada 140 carac-
teres. Unidade de medida: evento.

4.34. MENSAGEM MULTIMÍDIA (MMS): mensagem enviada a outro acesso mó-
vel com conteúdo de texto, imagem, áudio e vídeo. Unidade de medida: even-
to.

4.35. SERVIÇO DE DADOS: pacote de serviço de dados ilimitados, com cone-
xão à internet banda larga 4G, ou tecnologia superior, associado ao acesso
móvel, com franquia mensal mínima, disponível em todo território nacional,
incluídas eventuais taxas de deslocamento e adicionais. Unidade de medida:
serviço.

4.36. SERVIÇO DE GESTÃO ON-LINE: serviço on-line via internet para gerencia-
mento do uso e consumo das linhas de contratadas de Serviço Móvel Pessoal
(SMP), com a definição de regras de uso.

5. VIGÊNCIA

5.1. O Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data
de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limita-
do a 60 (sessenta) meses, conforme preconiza o art.  57, inc.  II,  da Lei n°
8.666 de 1993.

5.2. Esse prazo mínimo da contratação foi estipulado de modo a permitir às
operadoras de telefonia realizarem a amortização dos aparelhos fornecidos
em comodato, sem que os preços dos serviços sejam onerados além do ne-
cessário para a equalização dos investimentos efetuados.

6. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

6.1. Os serviços de telecomunicações móvel pessoal e de internet móvel pes-
soal deverão ser de característica pós-pago, tecnologia digital, sendo que os
acessos habilitados com serviço de dados, deverão ser com tecnologia que
permita fazer e receber ligações, e, conexão à internet tipo 4G ou superior,
onde haja disponibilidade, sem a necessidade de habilitação de outro equipa-

26

Edital do Pregão nº 77/2018 (0470233)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 364



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

mento.

6.2. A CONTRATADA deve seguir todos os indicadores de qualidade do serviço
de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da Qualidade
(RGQ-SMP) da Anatel – Resolução nº 575/2011 ou mais atual.

6.3. A cobertura local externa da operadora será aquela exigida pela ANATEL
e não poderá ser exigido a cobertura “indoor” quando esta depender de in-
vestimentos adicionais (antenas internas) pela operadora.

6.4. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a CONTRATADA deverá
permitir a habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os aparelhos,
com chips SIM Cards com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF) e
nano-SIM card (4FF),  no padrão  GSM/WCDMA/LTE  ou superior,  habilitados e
compatíveis com sua rede de telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo
CONTRATANTE.

6.5. A fim de garantir a continuidade da prestação do serviço ao usuário fi-
nal, em caso de falhas/defeitos nos SIM Cards em uso, a CONTRATADA deverá
fornecer 20 (vinte) chips SIM Cards virgens extras.

6.6. Os chips fornecidos inicialmente, bem como eventuais substituições ao
longo do prazo contratual, são de inteira responsabilidade da  CONTRATADA,
sem custos adicionais ao CONTRATANTE.

6.7. O  CONTRATANTE  poderá  solicitar  à  CONTRATADA  a  facilidade  de
portabilidade  numérica,  devendo  esta  manter  os  números  utilizados  pelo
CONTRATANTE,  sem qualquer ônus, e independentemente da operadora do
serviço a que esteja atualmente vinculado. A CONTRATADA deverá respeitar o
prazo de 3 (três) dias úteis estabelecido pela ANATEL para a realização deste
serviço, após a liberação dos números pela operadora de origem.

6.8. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática, sem
custo adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel ou de
qualquer outro equipamento, em todo o território nacional.

6.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar os serviços de chamada em espera,
desvio de chamada, consulta, conferência, identificação de chamada, correio
de voz, SMS (Short Message Service) bidirecional.

6.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar a facilidade para que as ligações de
longa distância sejam realizadas somente por meio do Código de Seleção de
Prestadora (CSP), definido pela Administração, podendo ser implementada uti-
lizando recurso da rede de telecomunicações do dispositivo associado ao ser-
viço ou por intermédio de facilidade de autogestão disponibilizada pela CON-
TRATADA.

6.11. As chamadas entre os acessos intragrupo deverão ter tarifa zero.

6.12. A CONTRATADA deverá providenciar a substituição a cada 24 meses de
todos os aparelhos celulares cedidos, em regime de comodato, a CONTRATA-
DA  por  modelos  novos  atualizados  tecnologicamente,  sem quaisquer  ônus
para o CONTRATANTE, devendo a troca ocorrer em até 30 (trinta) dias após a
assinatura do termo aditivo de prorrogação do contrato. Nos casos em que o
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prazo de renovação for igual ou superior a 12 meses e inferior a 24 meses, a
empresa terá obrigatoriedade de trocar somente 50% (quarenta por cento) de
cada um dos tipos dos aparelhos fornecidos. No caso de renovações inferiores
a 12 meses não haverá a obrigatoriedade de troca dos aparelhos.

6.13. A CONTRATADA deverá substituir qualquer aparelho que apresentar de-
feito de fabricação, após laudo técnico da rede autorizada,  desde que não
constatado uso indevido do equipamento, de forma a não gerar interrupção
do serviço.

6.14. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus para
o CONTRATANTE:

a) Habilitação;

b) Escolha ou troca de número;

c) Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem da linha celu-
lar;

d) Facilidades de identificador de chamadas, transferência temporária de
chamada (siga- me, neste caso não haverá gestão sobre as ligações nes-
se serviço), conferência, chamada em espera, não perturbe e ocultação
do número da linha no identificador de chamadas do telefone de destino;

e) Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha;

f) Reativação de número de linha;

g) Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária eletrônica);

h) Adicional de chamadas;

i) Deslocamento;

j) Disponibilização de ferramenta on-line (conta on-line) para consulta
ao detalhamento das faturas e dos serviços ainda não faturados, com
acesso aos gestores e/ou administradores do contrato.

6.15.Os dispositivos de comunicação de dados e voz deverão, obrigatoria-
mente, estar habilitados e aptos para funcionamento em todo o território naci-
onal.

6.16.A cobertura para o serviço de telefonia  móvel  pessoal  –  SMP deverá
abranger os principais centros urbanos, especialmente as capitais, com roa-
ming automático entre as localidades.

6.17.Para o serviço de dados ilimitados, os dispositivos de comunicação deve-
rão ser habilitados e aptos para funcionamento nos principais centros urba-
nos, especialmente nas capitais, com as franquias mínimas estabelecidas nas
especificações do serviço, incluindo a assinatura de provedor de acesso à In-
ternet, com garantia de Taxa de Transmissão Instantânea nominal mínima de
40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G, 4 Mbps para 4G e
a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre obedecendo as
normativas da ANATEL. Após a ultrapassagem do limite da franquia, a redução
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da velocidade do acesso a dados não poderá ser inferior a 128 Kbps, e não de-
verá gerar custos adicionais por dados transferidos além da franquia.

6.18.Durante a vigência do contrato, o CONTRATANTE poderá solicitar, medi-
ante aditamento contratual, a habilitação de outros serviços que sejam imple-
mentados pela CONTRATADA em decorrência da evolução tecnológica.

6.19.Por padrão, todo e qualquer serviço que possa gerar custos adicionais
para o CONTRATANTE deve ser bloqueado pela CONTRATADA sem que tal blo-
queio gere qualquer ônus.

6.20.A  CONTRATADA  deverá disponibilizar  Sistema de Gestão on-line com,
pelo menos, as seguintes características:

a) Ter interface de gerenciamento web;

b) Possibilitar a determinação de limites mensais de gastos para cada aces-
so, por minutos/unidades ou por valores (semelhante ao sistema pós-pago
controlado);

c) Possibilitar o bloqueio de ligações de forma que alguns acessos só pos-
sam efetuar chamadas intragrupo, possibilitar o bloqueio por tipo de cha-
mada (longa distância nacional, longa distância internacional, fixo e mó-
vel);

d) Definir o perfil de utilização de cada linha;

e) Agrupar as linhas em centros de custos e departamentos;

f) Permitir o acesso ao sistema, mediante login com uso de senha pessoal,
para garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às facilida-
des da ferramenta.

6.21.Por padrão e sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, deve-
rão ser bloqueados previamente pela CONTRATADA o uso dos serviços de da-
dos em deslocamento internacional, chamadas para códigos de acesso 0300,
0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), Hora Certa (130) e similares, ser-
viços recebidos a cobrar (chamadas, SMS), salas de jogos e de bate-papos,
sorteios e eventos via SMS e MMS, utilização avulsa de serviços de dados por
meio dos terminais que não tenham assinatura de dados contratada e quais-
quer serviços tarifados não cobertos pelo contrato.

6.21.1. O bloqueio deverá ser executado no sistema da operadora e 
não através dos aparelhos celulares.

6.22. A CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo, para todas as soli-
citações efetuadas.

6.23. A  CONTRATADA  deverá  manter  em funcionamento  contínuo  todos  os
acessos móveis pessoais, sendo que, na hipótese de ocorrência de interrup-
ções, as falhas deverão ser corrigidas e o serviço restabelecido em no máximo
24 (vinte e quatro) horas. O bloqueio dos terminais, somente poderá ser exe-
cutado por solicitação formal do CONTRATANTE.

6.24. As chamadas deverão ser realizadas com boa qualidade de transmissão,
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em níveis adequados, sem ruídos ou interferências e com baixa incidência de
queda das ligações.

6.25. A CONTRATADA deverá dispor de sistemas de supervisão para atuar pre-
ventivamente na detecção de defeitos.

6.26. Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia de funciona-
mento para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o CONTRATANTE poderá solicitar a
migração, sem ônus, para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos
tenham suporte para a mesma, que não ocorra desequilíbrio  financeiro do
contrato e que a tecnologia anterior seja descontinuada ou ofereça riscos à
manutenção do fornecimento do objeto. Caso contrário, essa nova tecnologia
deverá ser fornecida para os incrementos de novos acessos e nas trocas de
aparelhos previstas no presente Termo de Referência.

6.27. Todos os acessos móveis contratados possuirão serviços individuais, de
acordo com o especificado no Anexo I.

7. DA SUSTENTABILIDADE

7.1. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução dos
serviços,  deverá ficar  encarregada de  promover  o  descarte  adequado dos
aparelhos,  baterias  e  demais  materiais  recolhidos,  seja  quando  da
substituição  por  outros,  ou  quando  forem  danificados  irreversivelmente,
seguindo os preceitos da Lei nº 12.305/10, que trata da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS).

8. PERFIL DO TRÁFEGO

8.1. O  perfil  de  tráfego  das  ligações  telefônicas,  especificado  neste
Termo  de Referência,  para  os  tipos  de  chamadas  do Anexo  I,  servirá  tão
somente de subsídio às empresas interessadas na formulação das propostas,
na análise e aferição da proposta mais vantajosa para a Administração.  O
perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso futuro.

9. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

9.1. Os serviços e bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor do con-
trato no momento da entrega dos terminais móveis e chips, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta.

9.2. Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo serem corrigidos ou substituídos no prazo fixado pelo
gestor do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de
penalidades.

9.3. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30
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(trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da quali-
dade e quantidade do serviço e materiais fornecidos, com a consequente acei-
tação mediante termo circunstanciado.

9.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no último dia do prazo assinalado no item anteri-
or.

9.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabi-
lidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato.

10. PAGAMENTO

10.1. O pagamento mensal dependerá da utilização dos serviços, podendo ha-
ver variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e as quantidades
estimadas neste processo de contratação.

10.2. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, em papel ou
em arquivo eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em
relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa reali-
zar sua verificação e, não havendo problemas, promover as medidas necessá-
rias ao pagamento, podendo ser realizado por meio do código de barras conti-
do na fatura ou por Ordem Bancária.

10.3. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à CON-
TRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da
reapresentação do documento para pagamento devidamente corrigido, acom-
panhado dos detalhamentos de cada número, também devidamente corrigi-
dos, admitindo-se que o documento corrigido possa ser um boleto para paga-
mento, fazendo referência a Nota Fiscal contestada e dando quitação à mes-
ma.

10.4. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal,
os fatos serão informados à  CONTRATADA para que seja feita glosa do valor
correspondente no próximo documento de cobrança.

10.5. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito
mediante ateste das Notas Fiscais.

10.6. Após  o  encerramento  do  contrato,  os  serviços  utilizados  decorrentes
desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 (sessenta) e
90 (noventa), para as modalidades local e longa distância nacional, respecti-
vamente.

10.7. No caso de eventual atraso nos pagamentos, desde que a CONTRATADA
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo  CONTRATANTE  serão de 6% a.a (seis por
cento ao ano), pro rata die, apurados desde a data do primeiro dia útil de
atraso até a data do efetivo pagamento da parcela, mediante a aplicação da
seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
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EM= Encargos moratórios.

I= Índice de atualização financeira = 0,0001644.

N= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do

efetivo pagamento. VP= Valor da parcela vencida.

11. REAJUSTE DE PREÇOS

11.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base estabeleci-
dos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de
Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre in-
tervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes con-
cedidos.

11.2. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a determi-
nar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, a partir da
mesma data-base.

11.3. O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um) ano,
se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n°
9.069, de 29 de junho de 1995.

11.4. Os reajustes devem ser solicitados previamente ao  CONTRATANTE,  por
meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido todos os moti-
vos de fato e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos após a
data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços
contratados, que serão revisados mediante Termo aditivo.

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

12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

12.1. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato
ou Edital.

12.2. Designar formalmente um gestor titular e um substituto para acompa-
nharem e fiscalizarem a execução deste contrato. Poderá ser designado um
terceiro servidor, como fiscal técnico, para acompanhar diretamente o servi-
ço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais falhas na execução
do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor.

12.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irre-
gularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias.

12.4.Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CON-
TRATADA.

12.5. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas depen-
dências para execução de serviços referentes ao objeto, quando necessário.
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12.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser soli-
citados pelos empregados da CONTRATADA.

12.7. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços
por intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à Administra-
ção, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93.

12.8. Aplicar à  CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares
e contratuais cabíveis.

12.9. Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos mó-
veis, cujo motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O va-
lor a ser ressarcido deverá ser igual ao preço apresentado em nota fiscal/fatu-
ra quando da entrega do equipamento.

12.10. Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução
à CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em regime
de comodato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso e/ou desgaste
natural dos equipamentos.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em espe-
cial no que se refere à implantação, operação e níveis de serviço.

13.2. Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s)
com a  ANATEL  e atender às demais disposições regulamentares pertinentes
aos serviços a serem prestados.

13.3. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito
federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os direi-
tos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação
da ANATEL.

13.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CON-
TRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua
ou de prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou le-
gais a que estiver sujeita.

13.5. Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato,
salvaguardados os casos de interrupções programadas.
13.6. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação gratui-
to para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por telefone ou
Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias
por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta designar,
um atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, disponí-
vel em horário comercial, aceitando-se a disponibilização de central de atendi-
mento no estilo call center para atendimento específico ao Governo e grandes
clientes corporativos.

13.7. Credenciar por escrito, junto ao CONTRATANTE, um preposto idôneo com
poderes de decisão para representar a  CONTRATADA,  principalmente no to-
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cante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de
Referência.

13.7.1. O preposto deverá ser credenciado no prazo máximo de 05 (cin-
co) dias após a assinatura do contrato.

13.7.2. A CONTRATADA deverá, no momento do afastamento do prepos-
to definitivamente ou temporariamente, comunicar ao Gestor do Contrato
por escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim
do próximo dia útil.

13.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicita-
dos pelo CONTRATANTE por intermédio de consultor designado para acompa-
nhamento do contrato no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas corridas, a
contar de sua solicitação.

13.9. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços,
de modo a obter uma operação correta e eficaz.

13.10. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e irrestri-
ta fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as re-
clamações formuladas.

13.11. Comunicar  ao  CONTRATANTE,  por  escrito,  qualquer  anormalidade  nos
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

13.12. Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do CONTRATAN-
TE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de voz, em pa-
pel  e/ou em arquivo eletrônico,  incluindo detalhes das  chamadas  (número
chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e valor do
serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme preços con-
tratados no processo licitatório.

13.13. Apresentar as faturas com o detalhamento das chamadas por ramal ou li-
nha.

13.14. Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que fo-
rem indicados pelo  CONTRATANTE,  para realizar as solicitações relativas aos
contratos a serem firmados, tais como manutenção, configuração, entre ou-
tras.

13.15. Levar,  imediatamente,  ao conhecimento do Gestor do Contrato,  qual-
quer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto con-
tratado, para adoção das medidas cabíveis.

13.16. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previ-
denciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja ina-
dimplência não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE.

13.17. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contra-
tado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a res-
ponsabilidade por problemas de funcionamento do serviço.
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13.18. Não fazer uso das informações prestadas pelo  CONTRATANTE  que não
seja em absoluto cumprimento do contrato.

13.19. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por
meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de telecomuni-
cações, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de que-
bra de sigilo de telecomunicações.

13.19.1. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas
na prestação de serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade cri-
minal, na forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais es-
feras.

13.20. A CONTRATADA deverá sujeitar-se aos acréscimos e supressões contra-
tuais estabelecidos na forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais sejam, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.

13.21. Responder por quaisquer interferências  de estranhos nos acessos em
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação.

13.22. Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, receber
a prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes de ou-
tras operadoras de serviço sem custo adicional.

13.23. Providenciar o serviço referente a bloqueio de linhas móveis quando soli-
citado pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações e/
ou serviços a partir da referida solicitação de bloqueio.  Tal cobrança apenas
poderá ocorrer quando da solicitação de desbloqueio pelo CONTRATANTE e o
restabelecimento completo da prestação do serviço pela CONTRATADA. Aplica-
se neste caso, a regulamentação da ANATEL referente ao prazo de suspensão
dos serviços.

13.24. O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser executado por
solicitação de representante credenciado do CONTRATANTE.

13.25. Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de núme-
ro e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE.

13.26. No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois) dias
úteis a reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo
permanecer o mesmo número do chip substituído.

13.27. Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, en-
trega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente solicita-
do, somente pelo gestor do contrato.

13.28. Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos ser-
viços contratados, com atualização tecnológica compatível com os aparelhos
comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações mínimas
previstas neste Termo de Referência.

13.29. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, testar e ativar os equipamen-
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tos e serviços conforme este Termo de Referência.

13.30. Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito
desde que não constatado uso indevido do equipamento.

13.30.1. Em caso de defeito, a CONTRATADA deverá realizar a intermedi-
ação com a assistência técnica do fabricante dos aparelhos, no intuito de
dar celeridade ao processo de troca ou conserto.

13.30.2. No caso de defeitos de fabricação, conforme laudo emitido pela
assistência técnica autorizada, a substituição do aparelho deverá ser fei-
ta em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação à CONTRA-
TADA, e não pode representar nenhum ônus para o CONTRATANTE.

13.30.3. Durante o período em que o aparelho originalmente fornecido
estiver em reparo, deverá ser fornecido outro aparelho com o mesmo nú-
mero de acesso, de forma a não gerar interrupção do serviço e sem que
isso acarrete qualquer ônus extra para o CONTRATANTE.

13.31. Deverá a  CONTRATADA, em caso de extravio de qualquer natureza, in-
clusive roubo ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho, disponibilizar
um novo aparelho com o mesmo código de acesso, observando os prazos fixa-
dos e efetuar, caso queira, a cobrança do equipamento extraviado ou danifi-
cado ao CONTRATANTE, caso o detentor opte por não providenciar a substitui-
ção por um equipamento igual, similar ou superior às próprias expensas.

13.31.1. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser igual ou inferior
ao preço constante da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s) equipa-
mento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE.

13.32. A CONTRATADA deverá providenciar uma reserva técnica de 5% de cada
um dos modelos de aparelhos em uso no Contrato, sem qualquer ônus extra
para o CONTRATANTE, que serão armazenados pela área responsável para agi-
lizar substituições no caso de defeito ou extravio de aparelho.

13.33. Os aparelhos móveis deverão ser entregues ao CONTRATANTE de acordo
com os prazos de habilitação definidos deste Termo de Referência, incluindo
todos os acessórios necessários à plena utilização dos serviços contratados,
tais como carregador de bateria, cabos de dados, manual do usuário etc.

13.33.1. Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou
qualquer defeito de operação, os respectivos aparelhos serão recusados, fi-
cando a  CONTRATADA  obrigada a apresentar  novo modelo,  observado o
prazo previsto para a entrega dos aparelhos.

13.34. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
dos materiais empregados.

13.35. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do ob-
jeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumi-
dor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar
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da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATA-
DA, o valor correspondente aos danos sofridos.

13.36. Evitar contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou pa-
rentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juí-
zes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o dis-
posto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.

13.37. Manter,  durante a execução do contrato,  em compatibilidade com as
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualifica-
ção exigidas na licitação;

14. NÍVEIS DE SERVIÇO

14.1. Para  o  Serviço  Móvel  Pessoal,  os  parâmetros  para  a  medição  da
qualidade são aqueles definidos na regulamentação expedida pela ANATEL,
em especial o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço
Móvel Pessoal – RGQSMP (Anexo I à Resolução nº 575, de 28 de outubro de
2011).

14.2. Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA poderá efe-
tuar periodicamente, a pedido e sob a supervisão do CONTRATANTE, testes de
verificação da qualidade de transmissão, de forma a identificar eventuais fa-
lhas de sincronismo, perdas de ligações, perda anormal de sinal, travamentos
ou outras situações que possam influenciar nos níveis de qualidade do servi-
ço.

14.3. Caso julgue necessário, o  CONTRATANTE  poderá solicitar Relatórios de
qualidade de Serviço, que deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias
úteis, no formato sintético ou analítico, com o objetivo de comprovar a quali-
dade do serviço prestado.

14.4. A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item anterior está
descrito na Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro de 2011, que aprovou
o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pesso-
al – RGQSMP.

14.5. As interrupções programadas dos serviços deverão ser comunicadas ao
CONTRATANTE com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

15. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

15.1. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão contratados com
o fornecimento pela CONTRATADA, na modalidade de comodato, de SIM Cards
e aparelhos Smartphones 4G, aptos para uso e respeitando as especificações
mínimas definidas neste Termo de Referência.

15.2. Os quantitativos de equipamentos a serem fornecidos e as especifica-
ções mínimas constam da tabela do Anexo II deste Termo de referência.
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15.3. Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser novos, de
primeiro uso, não se admitindo peças já usadas, reparadas e/ou recondiciona-
das de fábrica, e ainda, disponibilizados com a respectiva linha, em embala-
gem contendo todos os acessórios disponibilizados pelo fabricante, com ga-
rantia mínima de 01 (um) ano do próprio fabricante e apresentados ao Gestor
do Contrato para aprovação prévia, antes da entrega definitiva ao usuário fi-
nal.

15.4. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da  CON-
TRATADA, devendo ser recolhidos por ele após o encerramento do contrato.

15.5. Os sistemas operacionais e os softwares embarcados nos dispositivos/
equipamentos que forem fornecidos devem estar  atualizados e  licenciados
para as funcionalidades contratadas, se proprietárias.

15.6. O prazo de entrega, deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, no caso
dos SIM Cards, já devidamente preparados para ativação do serviço, e de até
30 (trinta) dias corridos para os aparelhos smartphones, contados a partir da
data de assinatura do contrato.

15.7. Em caso de roubo ou furto o CONTRATANTE efetuará imediatamente, a
devida comunicação à CONTRATADA para bloqueio da linha.

15.8. O local de entrega será na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alago-
as, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió – Alagoas, CEP 57051-
090, no horário das 13h às 19h, de segunda a quinta-feira e das 7h30mim às
13h30mim.

16. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

16.1. É  admissível  a  fusão,  cisão  ou  incorporação  da  contratada  com
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica
todos  os  requisitos  de  habilitação  exigidos  na  licitação  original,  sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

17. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

17.1. A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados da assinatura do Contrato, a apresentar garantia em favor do CON-
TRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa
das seguintes modalidades, conforme opção da CONTRATADA:

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema cen-
tralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
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Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia; ou

c) fiança bancária.

17.2. A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) meses após o térmi-
no da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.2. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descre-
denciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que
se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalida-
des previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que:

a) não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de vali-
dade de sua proposta;

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame;

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

d) não mantiver a proposta;

e) falhar ou fraudar a execução do Contrato;

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

18.3. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexe-
cução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia
defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguin-
tes sanções:

a) advertência;

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa
injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou
assinar o instrumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após regu-
larmente convocada;

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limi-
tado a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do
Contrato;

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cen-
to), calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a
partir do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos,
caracterizando inexecução parcial do Contrato;
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e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), cal-
culada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo
de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do Contrato;

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra-
ção Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATA-
DA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

18.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do item 18.2 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

18.5. Também  ficam sujeitas  às  penalidades  do art.  87,  III  e  IV,  da Lei  nº
8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por
meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha prati-
cado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre
não possuir  idoneidade para contratar  com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

18.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CON-
TRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os proce-
dimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na aplicação
de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas e a pon-
tuação a seguir:

Ocorrências Pontos
Cobrança por serviços não prestados. 0,3
Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3
Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3
Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características técni-
cas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos de
atraso.

0,3

Atrasona prestação de informações e esclarecimentos
solicitados pelo CONTRATANTE,  para cada 24 (vinte e quatro)

horas de atraso.

0,3

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao CONTRA-
TANTE em caráter definitivo ou temporário. 0,3

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou
fração).

0,5

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento
não especificada nesta tabela.

0,5

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de
indisponibilidade.

0,5

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela 1,0
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soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o CON-
TRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito.
Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10
(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da fatu-
ra, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou em
arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do ser-
viço, com todos os tributos e encargos.

1,0

18.7. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação
das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato
gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE aplique
as seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum ne-
cessário à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada,
observado o processo administrativo:

Pontuação acumulada Sanção
1 (um) ponto Advertência.

2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do
valor faturado do mês de aplicação dessa san-
ção.

3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do
valor faturado do mês de aplicação dessa san-
ção.

4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do
valor faturado do mês de aplicação dessa sanção.

5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor
faturado do mês de aplicação dessa sanção.

6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor
faturado do mês de aplicação dessa sanção.

7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do
valor faturado do mês de aplicação dessa sanção.

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato.

18.8. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zerados,
de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção.

18.9. No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada ao CON-
TRATANTE,  sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral do
contrato.

18.10. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer momen-
to, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabele-
cer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
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18.11. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do contra-
to será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova contrata-
ção feita pelo CONTRATANTE com terceiros.

18.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em pro-
cesso administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

19. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA E
DO CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

19.1. A quantidade estimada na planilha do Anexo I servirá tão somente de
subsídio para a formulação da proposta de preços.

19.2. Para fins de julgamento das propostas de preços, será levado em conta
o critério de menor preço, sendo vencedora a que apresentar o menor valor
global para 24 meses.

19.3. Os preços deverão ser expressos em reais e conter todos os tributos e
encargos decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta contratação.

19.4. O Anexo I demonstra uma estimativa de consumo para 56 (cinquenta e
seis) acessos/linhas, dos quais 26 (vinte e seis) contém serviço de dados para
acesso à Internet.

19.5. A estimativa de tráfego não se constitui em qualquer compromisso de
consumo para o CONTRATANTE.

19.6. Todos os itens se referem à prestação de serviços no plano pós-pago.

19.7. De forma a garantir a isonomia na disputa entre as operadoras, deve ser
adotada como critério de tarifação a metodologia dada pelo Art. 12 do Anexo
à Resolução nº 424 da ANATEL, transcrito a seguir:

a) unidade de tempo de tarifação: 6 (seis) segundos;

b) tempo de tarifação mínima: 30 (trinta) segundos;

c) chamadas faturáveis: somente são faturáveis chamadas com duração
superior a 3 (três) segundos, observado o disposto no inciso VI;

d) no caso de chamadas a cobrar,  exceto as chamadas destinadas ao
código 0800, somente são faturadas as chamadas com duração superior
a 6 (seis) segundos, contada a partir do término da mensagem informati-
va;

e) no caso de chamadas encaminhadas ao correio de voz somente são
faturadas as chamadas com duração superior a 3 (três) segundos, conta-
da a partir do sinal audível que acompanha a mensagem característica
do correio de voz; e

f) chamadas  sucessivas  com duração  inferior  a  30  (trinta)  segundos,
efetuadas entre os mesmos acessos de origem e de destino, e quando o
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intervalo entre o final de uma ligação e o início da seguinte for inferior a
120 (cento e vinte) segundos são tarifadas como uma única ligação, cuja
duração é igual ao somatório das durações das chamadas sucessivas ou
igual ao tempo de tarifação mínima.

                   Maceió, 10 de outubro de 2018. 

                  Rodrigo Ferreira Moura

                  Técnico Judiciário 

                    (Responsável pela elaboração do Termo de Referência.)
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ANEXO I-A

                     PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

GRUPO ÚNICO – 56 LINHAS

ITEM SERVIÇO
QUANTIDADE
(ESTIMATIVA

MENSAL)
UNIDADE

PREÇO
UNITÁRI

O (R$)

VALOR
TOTAL

MENSAL
(R$)

VALOR
TOTAL

PARA 24
MESES (R$)

1
ASSINATURA PLANO 
BÁSICO DE SERVIÇOS

56 UNIDADE

2
ASSINATURA PARA 
LIGAÇÕES INTRAGRUPO 
NACIONAL

56 UNIDADE

3
ASSINATURA PARA 
SERVIÇO DE GESTÃO ON-
LINE

56 UNIDADE

4
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 
MESMA OPERADORA

1008 MINUTOS

5
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 
OUTRA OPERADORA

3584 MINUTOS

6 VC-1 MÓVEL X FIXO 1008 MINUTOS

7
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 
EM ROAMING

504 MINUTOS

8
VC-1 MÓVEL X FIXO - EM 
ROAMING 

392 MINUTOS

9
LDN VC-2 MÓVEL X 
MÓVEL – MESMA 
OPERADORA

168 MINUTOS

10
LDN VC-2 MÓVEL X 
MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA

168 MINUTOS

11 LDN VC-2 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS

12
LDN VC-3 MÓVEL X 
MÓVEL – MESMA 
OPERADORA

168 MINUTOS

13
LDN VC-3 MÓVEL X 
MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA

168 MINUTOS

14 LDN VC-3 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS

15 ASSINATURA DE SERVIÇO 26 UNIDADE
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DE DADOS ILIMITADO 
PARA SMARTPHONE, ALTA
VELOCIDADE, 4G, 
NACIONAL, COM 
FRANQUIA MÍNIMA DE 
5GB

16 SMS (POR MENSAGEM) 168 UNIDADE

17 MMS (FOTO- MENSAGEM) 56 UNIDADE

VALOR TOTAL
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ANEXO I-B

PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

GRUPO ÚNICO – 56 LINHAS

ITEM SERVIÇO
QUANTIDADE
(ESTIMATIVA

MENSAL)
UNIDADE

PREÇO
UNITÁR
IO (R$)

VALOR
TOTAL
MENSA
L (R$)

VALOR
TOTAL

PARA 24
MESES

(R$)

1
ASSINATURA PLANO 
BÁSICO DE SERVIÇOS

56 UNIDADE R$ 6,71
R$

375,76
R$

9.018,24

2
ASSINATURA PARA 
LIGAÇÕES INTRAGRUPO 
NACIONAL

56 UNIDADE R$ 4,29
R$

240,24
R$

5.765,76

3
ASSINATURA PARA 
SERVIÇO DE GESTÃO ON-
LINE

56 UNIDADE R$ 6,57
R$

367,92
R$

8.830,08

4
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 
MESMA OPERADORA

1008 MINUTOS R$ 0,13
R$

131,04
R$

3.144,96

5
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 
OUTRA OPERADORA

3584 MINUTOS R$ 0,23
R$

824,32
R$

19.783,68

6 VC-1 MÓVEL X FIXO 1008 MINUTOS R$ 0,23
R$

231,84
R$

5.564,16

7
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – EM 
ROAMING

504 MINUTOS R$ 0,23
R$

115,92
R$

2.782,08

8
VC-1 MÓVEL X FIXO - EM 
ROAMING 

392 MINUTOS R$ 0,23 R$ 90,16
R$

2.163,84

9
LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL 
– MESMA OPERADORA

168 MINUTOS R$ 0,32 R$ 53,76
R$

1.290,24

10
LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL 
– OUTRA OPERADORA

168 MINUTOS R$ 1,33
R$

223,44
R$

5.362,56

11 LDN VC-2 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,78 R$ 43,68
R$

1.048,32

12
LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL 
– MESMA OPERADORA

168 MINUTOS R$ 0,32 R$ 53,76
R$

1.290,24

13
LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL 
– OUTRA OPERADORA

168 MINUTOS R$ 1,33
R$

223,44
R$

5.362,56

14 LDN VC-3 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,78 R$ 43,68 R$
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1.048,32

15

ASSINATURA DE SERVIÇO 
DE DADOS ILIMITADO PARA
SMARTPHONE, ALTA 
VELOCIDADE, 4G, 
NACIONAL, COM FRANQUIA 
MÍNIMA DE 5GB

26 UNIDADE R$ 87,12
R$

2.265,12
R$

54.362,88

16 SMS (POR MENSAGEM) 168 UNIDADE R$ 0,40 R$ 67,20
R$

1.612,80

17 MMS (FOTO- MENSAGEM) 56 UNIDADE R$ 0,80 R$ 44,80
R$

1.075,20

VALOR TOTAL
R$

5.396,08
R$

129.505,92
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ANEXO I-C

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Quantidade Descrição Especificações mínimas exigidas

26 Smartphone
tipo I

1. Aparelho Smartphone homologado pela ANATEL;
2. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz);
3. Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL;
4. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de
2,0 GHz ou processador com mais de 4 núcleos com velocida-
de de 1,6 GHz;
5. Memória interna de 32GB;
6. Memória RAM de 2GB;
7. Tamanho de tela de 4,5 polegadas na diagonal;
8. Tela com touchscreen capacitivo e multitouch;
9. Resolução Full HD ou Retina;
10. Câmera traseira com 12 Mp e câmera frontal de 5 Mp;
11. Conectividade: Wi-Fi (802.11 b/g/n), roteador Wi-Fi, Blue-
tooth, conexão com PC via USB;
12. Sensor de GPS e de autorrotação de tela;
13. Leitor de impressões digitais;
14. Peso Máximo de 220 gramas;
15. Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt, manual de
instruções de uso do aparelho em português (imprimido em
papel ou online);
15. Bateria com capacidade de 1800 mAh;
16. Funcionalidades:  sistema operacional  Android  7  ou  IOS
10, vibração, viva voz, conferência, registro de chamadas dis-
cadas/recebidas/não  atendidas,  bloqueio  do  uso  de  dados,
modo avião, chamada em espera, player de música e vídeo,
browser com suporte a html/html5, envio de SMS e MMS, pre-
dição de texto, calculadora, agenda de compromissos, calen-
dário, alarme/despertador, proteção de tela e acesso ao celu-
lar por senha ou por impressão digital, suporte a conta de e-
mail,  permitir  a  visualização de documentos (tipo doc,  xls,
pdf), permitir a localização do celular para o caso de perda
ou roubo, quando disponível pelo sistema operacional.

30 Smartphone  tipo
II

1. Aparelho Smartphone homologado pela ANATEL;
2. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz);
3. Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL;
4. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) ou mais, com velocidade

48

Edital do Pregão nº 77/2018 (0470233)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 386



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

de 1,2 GHz;
5. Memória interna de 16GB;
6. Memória RAM de 1GB;
7. Tamanho de tela de 4 polegadas na diagonal;
8. Tela com touchscreen capacitivo e multitouch;
9. Resolução HD;
10. Câmera traseira com 8 Mp e câmera frontal de 2 Mp;
11. Conectividade: Wi-Fi (802.11b/g/n), roteador Wi-Fi, Bluetooth,
conexão com PC via USB;
12. Sensor de GPS e de autorrotação de tela;
13. Peso Máximo de 220 gramas;
14.  Acessórios:  fone  de  ouvido,  carregador  bivolt,  manual  de
instruções de uso do aparelho em português (imprimido em papel
ou online);
15. Bateria com capacidade de 1500 mAh;
16. Funcionalidades: sistema operacional Android 6, vibração, viva
voz,  discagem  rápida,  conferência,  registro  de  chamadas
discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, modo
avião, chamada em espera, player de música e vídeo, browser com
suporte a html/html5,  envio de SMS e MMS, predição de texto,
calculadora,  agenda  de  compromissos,  calendário,
alarme/despertador, proteção de tela e acesso ao celular por senha,
suporte a conta de e-mail, permitir a visualização de documentos
(tipo doc, xls, pdf), permitir a localização do celular para o caso de
perda ou roubo, quando disponível pelo sistema operacional.

56 SIM  Card  com
linha habilitada

SIM Card com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF) e
nano-SIM card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior,
habilitado e compatível com os smartphones fornecidos.

20 SIM  Card  de
reserva

SIM Card com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF) e
nano-SIM card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior,
compatível com os smartphones fornecidos.
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ANEXO   II  
Pregão Eletrônico nº 77/2018

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRCONTRATAÇÃOATAÇÃO

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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ANEXO III

CONTRATO N° XX/2018
Processo nº 0005890-83.2018.6.02.8000

MINUTA

Contrato de Prestação de Serviço  Móvel
Pessoal  (SMP)  pós-pago, nas  modalidades
Local e Longa Distância Nacional (LDN), que
entre si celebram a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e a
empresa ______________.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida
Aristeu  de  Andrade.  Nº  377  -  Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Presidente, Desembargador  José  Carlos  Malta  Marques,
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 124.811 SSP/
AL, inscrito no CPF sob o nº 045.410.304-20, residente e domiciliado nesta cidade,
e de outro, a empresa ..........................., situada na ..................., n.º ...............,
bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  n° ..................., daqui por
diante denominada CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) ..................,
residente e domiciliado na ..............., n.º ........., bairro ........., nesta, portador da CI
sob n.º .............., inscrito no CPF/MF sob n° ................., resolvem celebrar o
presente Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal  (SMP) pós pago, nas
modalidades  Local  e  Longa  Distância  Nacional  (LDN), com fulcro na Lei n°
10.520/02, no Decreto 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, devendo
serem observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido conjuntamente pela  Lei nº 8.666, de
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de
Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, Plano Geral de Outorgas –
PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das
Comunicações – Tarifação de Chamada Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de
07/08/2007, Regulamento do Serviço Móvel  Pessoal  -  SMP  e Lei n.º 8.078, de
11/09/1990, Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório,
ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada no D.O.U., Seção 1, edição de 19/06/01, a qual adota a aplicação do
SICAF na Secretaria deste Tribunal.
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PARÁGRAFO ÚNICO –  Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, os princípios da
teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Bem como a Resolução
nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sobre normas
de contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho:
Informações gerais, Norma de Contratação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a Prestação  de  Serviço  Móvel
Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN),
com  roaming  nacional,  e  serviço  de  dados  para  acesso  à  internet,  com  o
fornecimento de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones
do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO 

A execução do presente contrato será feita de forma indireta, mediante
o regime de empreitada por preço unitário, conforme condições estabelecidas no
Pregão Eletrônico n.º 77/2018 e seus Anexos, e a proposta da contratada, lançada
no evento SEI nº XXXX.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O contratante pagará à contratada, pelos serviços prestados, os preços
constantes de sua proposta, sendo de R$ XX (XXXX) o valor global estimado deste
contrato. 

PARÁGRAFO  PRIMEIRO -  O  pagamento  mensal  dependerá  da  utilização  dos
serviços, podendo haver variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e
as quantidades estimadas na proposta de preços da contratada).

PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada deverá apresentar mensalmente,  para
pagamento, as contas telefônicas das linhas telefônicas disponibilizadas através da
conexão. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As contas deverão ter valor fiscal e apresentar na fatura
encaminhada  os  valores  das  ligações  locais  de  forma  separada  (móvel-fixo  e
móvel-móvel).

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será creditado  em  conta  corrente  da
contratada, mediante ordem bancária, ou através de código de barras, no prazo de
10 (dez) dias  úteis  contados  a  partir  da  apresentação  da  fatura/nota  fiscal,
devidamente atestada a cargo da fiscalização desde que os serviços estejam em
conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável
à contratada.
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PARÁGRO QUINTO -  Sendo  identificada  cobrança  indevida,  os  fatos  serão
informados  à  CONTRATADA,  e  a  contagem  do  prazo  para  pagamento  será
reiniciada a partir da reapresentação do documento para pagamento devidamente
corrigido,  acompanhado  dos  detalhamentos  de  cada  número,  também
devidamente corrigidos,  admitindo-se que o documento corrigido possa ser um
boleto  para  pagamento,  fazendo  referência  a  Nota  Fiscal  contestada  e  dando
quitação à mesma.

PARÁGRAFO SEXTO - Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da
Nota Fiscal, os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do
valor correspondente no próximo documento de cobrança.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O aceite dos serviços prestados por força desta contratação
será feito mediante ateste das Notas Fiscais.

PARÁGRAFO OITAVO -  Após o  encerramento do contrato,  os  serviços  utilizados
decorrentes  desta  contratação  deverão  ser  cobrados  no  prazo  máximo  de  60
(sessenta) e 90 (noventa), para as modalidades local e longa distância nacional,
respectivamente.

PARÁGRAFO NONO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores
atinentes às penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO DEZ – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO ONZE - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento
de preços.

PARÁGRAFO DOZE – O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no pagamento, fará
as retenções tributárias determinadas pela legislação vigente.

PARÁGRAFO TREZE – Deverá ser fornecido ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
sistema de gerenciamento de fatura capaz de capturar o detalhamento através da
internet, com finalidade de facilitar o controle e gestão dos serviços.

PARÁGRAFO QUATORZE - 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;
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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%

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base estabele-
cidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de Tele-
comunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre intervalo
não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) ve-
nha a determinar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, a
partir da mesma data-base.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior
a 1 (um) ano, se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da
Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os reajustes devem ser solicitados previamente ao CON-
TRATANTE, por meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido to-
dos os motivos de fato e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos
após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços
contratados, que serão revisados mediante Termo aditivo.

PARÁRAFO QUARTO - Quaisquer tributos ou encargos legais criados alterados ou
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após
a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços con-
tratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

CLÁUSULA SEXTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução deste contrato correrão à conta dos
recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas de
2018 - PTRES 059407 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Elemento
de Despesa 339039 – (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em
caso de prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes,
previstas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de
cada exercício financeiro.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
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Caberá à contratada, além das responsabilidades na Lei 9.472/97, no
contrato de concessão/autorização assinado com a União, e demais disposições
regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados:

1) Cumprir  fielmente  o  que  estabelece  este  Termo  de  Referência,  em
especial no que se refere à implantação, operação e níveis de serviço; 

2) Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s)
com a ANATEL e atender às demais disposições regulamentares pertinentes
aos serviços a serem prestados;

3) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito
federal,  estadual  ou  no  Distrito  Federal,  bem como,  ainda,  assegurar  os
direitos  e  cumprimento  de  todas  as  obrigações  estabelecidas  por
regulamentação da ANATEL;

4) Responder,  integralmente,  por  perdas  e  danos  que  vier  a  causar  ao
CONTRATANTE  ou  a  terceiros  em  razão  de  ação  ou  omissão,  dolosa  ou
culposa,  sua  ou  de  prepostos,  independentemente  de  outras  cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita;

5) Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato,
salvaguardados os casos de interrupções programadas; 

6)    Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação gra-
tuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por telefone
ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete)
dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta de-
signar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada,
disponível em horário comercial, aceitando-se a disponibilização de central
de atendimento no estilo call center para atendimento específico ao Governo
e grandes clientes corporativos;

7) Credenciar por escrito, junto ao CONTRATANTE, um preposto idôneo com
poderes  de  decisão  para  representar  a  CONTRATADA,  principalmente  no
tocante  à  eficiência  e  agilidade  da  execução  dos  serviços  objeto  deste
contrato;

8) Credenciar o preposto no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a
assinatura deste contrato;

9)     Comunicar ao Gestor do contrato, por escrito,  no momento do
afastamento do preposto, definitivamente ou temporariamente, o nome e a
forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil;

10)  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser
solicitados pelo  CONTRATANTE  por intermédio de consultor designado para
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acompanhamento  do  contrato  no  prazo  de  até  24  (vinte  e  quatro)  horas
corridas, a contar de sua solicitação;

11)  Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços,
de modo a obter uma operação correta e eficaz;

12)      Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e
irrestrita fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo
as reclamações formuladas;

13)  Comunicar  ao  CONTRATANTE,  por  escrito,  qualquer  anormalidade  nos
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

14) Apresentar  mensalmente  e  de  forma  gratuita,  a  critério  do
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de
voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhes das chamadas
(número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e
valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme
proposta de preços apresentada pela contratada;

15) Apresentar as faturas com o detalhamento das chamadas por ramal ou
linha;

16) Reconhecer  o  Gestor  do  Contrato,  bem como  outros  servidores  que
forem indicados pelo CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas aos
contratos  a  serem  firmados,  tais  como  manutenção,  configuração,  entre
outras;

17) Levar,  imediatamente,  ao  conhecimento  do  Gestor  do  Contrato,
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto
contratado, para adoção das medidas cabíveis;

18) Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,
previdenciárias,  tributárias  e  as  demais  previstas  na legislação  específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE;

19) Assumir  inteira  responsabilidade  técnica  e  operacional  do  objeto
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas
a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço;

20) Não fazer uso das informações prestadas pelo  CONTRATANTE  que não
seja em absoluto cumprimento do contrato;

21) Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por
meio  dos  serviços  contratados,  no  mínimo  dentro  de  sua  rede  de
telecomunicações,  respeitando  as  hipóteses  e  condições  constitucionais  e
legais de quebra de sigilo de telecomunicações;
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22) Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais  estabelecidos na
forma  do  art.  65  da  Lei  n°  8.666/93,  quais  sejam,  os  acréscimos  ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor atualizado do contrato;

23) Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação;

24) Possibilitar  ao  CONTRATANTE,  na  condição  de  assinante  viajante,
receber a prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes
de outras operadoras de serviço sem custo adicional;

25) Providenciar  o serviço referente a bloqueio de linhas móveis  quando
solicitado pelo CONTRATANTE;

26) Providenciar,  no  prazo  máximo  de  48  horas,  o  serviço  de  troca  de
número e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE;

27) No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois) dias
úteis a reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo
permanecer o mesmo número do chip substituído;

28)  Atender  as  solicitações  de  serviços  de  habilitação,  troca  de  número,
entrega  de  aparelhos  ou  qualquer  outro  tipo  de  serviço  eventualmente
solicitado, somente pelo gestor do contrato;

29) Fornecer  smartphones,  em  regime  de  comodato,  para  utilização  dos
serviços  contratados,  com  atualização  tecnológica  compatível  com  os
aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações
mínimas previstas no Termo de Referência (Anexo I do PE nº 77/2018);

30) Fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos e serviços conforme
Termo de Referência (Anexo I do PE nº 77/2018);

31)  Reparar  ou substituir  qualquer aparelho móvel  que apresentar  defeito
desde que não constatado uso indevido do equipamento;

32) Realizar, em caso de defeito, a intermediação com a assistência técnica
do fabricante dos aparelhos, no intuito de dar celeridade ao processo de troca
ou conserto;

33) Substituir o aparelho, no caso de defeitos de fabricação, conforme laudo
emitido pela assistência técnica autorizada,  em até 10 (dez) dias úteis,
contados a partir da notificação à CONTRATADA, sem representar ônus para o
CONTRATANTE;

34) Fornecer, durante o período em que o aparelho originalmente fornecido
estiver em reparo,  outro aparelho com o mesmo número de acesso, de forma
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a não gerar interrupção do serviço e sem que isso acarrete qualquer ônus
extra para o CONTRATANTE;
35) Disponibilizar, em caso de extravio de qualquer natureza, inclusive roubo
ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho, um novo aparelho com o
mesmo  código  de  acesso,  observando  os  prazos  fixados  e  efetuar,  caso
queira,  a  cobrança  do  equipamento  extraviado  ou  danificado  ao
CONTRATANTE, caso o detentor opte por não providenciar a substituição por
um equipamento igual, similar ou superior às próprias expensas;

36)  Providenciar uma reserva técnica de 5% de cada um dos modelos de
aparelhos  em  uso  no  Contrato,  sem  qualquer  ônus  extra  para  o
CONTRATANTE,  que serão armazenados pela área responsável para agilizar
substituições no caso de defeito ou extravio de aparelho;

37)  Entregar os aparelhos móveis ao CONTRATANTE de acordo com os prazos
de habilitação definidos no Termo de Referência (Anexo I do PE nº 77/2018),
incluindo  todos  os  acessórios  necessários  à  plena  utilização  dos  serviços
contratados,  tais  como carregador de bateria,  cabos de dados, manual do
usuário etc.;

38) Apresentar novos modelos, em caso de recusa dos aparelhos móveis por
parte do Contratante, caso seja constatada divergência com a especificação
técnica exigida ou qualquer defeito de operação, observado o prazo previsto
para a entrega dos aparelhos;

39) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados;

40)  Responsabilizar-se  pelos  vícios  e  danos  decorrentes  da  execução  do
objeto,  de acordo com os artigos 14 e 17 a 27,  do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o  CONTRATANTE  autorizado a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

41)  Abster-se de contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros
ou parentes em linha reta, colateral  ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive,  de  ocupantes  de  cargos  de  direção  e  de  assessoramento,  de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de
acordo  com o  disposto  no  art.  3º  da  Resolução  nº  07/2005  do  Conselho
Nacional de Justiça;

42)  Manter,  durante  a  execução do contrato,  em compatibilidade com as
obrigações  a  serem  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte:

58

Edital do Pregão nº 77/2018 (0470233)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 396



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

a) É  expressamente  proibida  a  contratação  de  servidor  pertencente  ao
quadro  de  pessoal  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  durante  a
execução dos serviços mencionados;

b) É  expressamente  proibida,  também,  a  veiculação  de  publicidade,
vinculativa  ou  não,  acerca  do  contrato  firmado  com  o  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

c)      É vedada subcontratação total dos serviços objeto deste contrato;

d) A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente
autorizada pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

e) A  contratada  responde  diretamente,  em  seu  nome,  por  danos  ou
prejuízos  decorrentes  da  ação  de  subcontratados,  quando  necessários  à
prestação dos serviços contratados.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

A Contratante se obriga a:

a) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e
Edital.

b) Designar formalmente um gestor titular e um substituto para acompa-
nharem e fiscalizarem a execução deste contrato. Poderá ser designado um
terceiro servidor, como fiscal técnico, para acompanhar diretamente o servi-
ço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais falhas na execução
do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irre-
gularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias;

d) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CON-
TRATADA;

e) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependên-
cias para execução de serviços referentes ao objeto, quando necessário;

f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicita-
dos pelos empregados da CONTRATADA;

g) Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por
intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à Administração,
conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93;

h) Aplicar  à  CONTRATADA  as sanções administrativas regulamentares e
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contratuais cabíveis.

i) Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos móveis, cujo
motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O valor a ser ressar-
cido deverá ser igual ao preço apresentado em nota fiscal/fatura quando da en-
trega do equipamento;

j) Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução à CON-
TRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em regime de como-
dato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso e/ou desgaste natural dos
equipamentos.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar  da
data de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a
60 (sessenta) meses, conforme preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666 de 1993.

CLÁUSULA DEZ - DA GARANTIA

A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados da assinatura deste Contrato, a apresentar garantia em favor do  CON-
TRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa das
seguintes modalidades:

d) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centrali-
zado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda;

e) seguro-garantia; ou

f) fiança bancária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) me-
ses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorro-
gação.

CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A  Contratada  que,  convocada  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução contratual, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com
a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita 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.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento
para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as
dos pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  A  Licitante  ficará sujeita a aplicação das  seguintes
penalidades:

a) advertência;

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor
total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa injustifica-
da da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o ins-
trumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após regularmente convo-
cada;

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado
a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato;

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir
do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, caracteri-
zando inexecução parcial do Contrato;

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calcula-
da sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo de 30
(trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do Contrato;

f) suspensão temporária  de participação  em licitação  e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a  CONTRATADA ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes. 

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do parágra-
fo anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

PARÁGRAFO QUINTO - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da
Lei nº 8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar,
por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha prati-
cado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não
possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
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praticados.
PARÁGRAFO SEXTO - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas
pela  CONTRATADA,  sem justificativa aceita pelo  CONTRATANTE,  resguardados os
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na aplicação
de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas e a pontuação
a seguir:

Ocorrências Pontos
Cobrança por serviços não prestados. 0,3
Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3
Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3
Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características técni-
cas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos de
atraso.

0,3

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados
pelo CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso.

0,3

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao CONTRA-
TANTE em caráter definitivo ou temporário. 0,3
Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou
fração).

0,5

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento
não especificada nesta tabela.

0,5

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de
indisponibilidade.

0,5

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela
soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o CON-
TRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito.

1,0

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10
(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da fatu-
ra, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou em
arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do ser-
viço, com todos os tributos e encargos.

1,0

PARÁGRAFO SÉTIMO - A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da
pontuação das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores
ao fato gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE apli-
que as seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum ne-
cessário à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, obser-
vado o processo administrativo:

Pontuação acumulada Sanção
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1 (um) ponto Advertência.
2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor fa-

turado do mês de aplicação dessa sanção.
3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do valor fa-

turado do mês de aplicação dessa sanção.
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do valor

faturado do mês de aplicação dessa sanção.
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor fatura-

do do mês de aplicação dessa sanção.
6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor fatura-

do do mês de aplicação dessa sanção.
7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do valor fa-

turado do mês de aplicação dessa sanção.
8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório se-
rão zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção.

PARÁGRAFO NONO - No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica faculta-
da ao CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral
do contrato.

PARÁGRAFO DEZ - A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras san-
ções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabele-
cer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

PARÁGRAFO ONZE - Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral
do contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova con-
tratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros.

PARÁGRAFO DOZE - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á
em processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO  TREZE -  O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO QUATORZE  -  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.

PARÁGRAFO QUINZE - A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua

63

Edital do Pregão nº 77/2018 (0470233)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 401



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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. 

PARÁGRAFO DEZESSEIS - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO DEZESSETE - Se o licitante contratado não recolher o valor da multa
que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação
para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

PARÁGRAFO DEZOITO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO DEZENOVE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO VINTE - 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 nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

PARÁGRFO VINTE E UM -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

PARAÁGRAFO VINTE E DOIS - Poderá a Administração considerar inexecução total
ou parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior
a 10 (dez) dias na entrega ou na regularização de eventuais riscos.

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

 O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do objeto
contratado.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da
contratada, fica o TRE/AL autorizado a reter os créditos a que aquela teria direito,
até o limite do valor dos prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das
penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA TREZE- DAS ALTERAÇÕES
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O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no art. 65, da lei nº 8.666/93, observado o limite estipulado no
§1º do referido artigo.
CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 77/2018 E À PROPOSTA COMERCIAL

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO nº 77/2018 e à proposta comercial da contratada, evento SEI nº XXXX
(Processo SEI nº XXXXXX).

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União,
na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre
as partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o
presente Contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas
partes abaixo.

     Maceió, ____de ____________ de 2018.
 
Pelo TRE/AL 

    Desembargador José Carlos Malta Marques

Pela Contratada 
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EDITAL Nº 188 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2018

 

 

PROCESSO Nº: 0005890-83.2018.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO)

Data: 14 de dezembro de 2018

HORÁRIO DE BRASÍLIA

Horário Abertura: 9 horas

Local: www.comprasnet.gov.br

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 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 GLOBAL (LOTE
ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de
PESSOA JURÍDICA para Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós pago,
nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal.

 

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e alterações
posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005,
Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de
Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – PGO,
Portaria nº 1.137, de 20/12/1994, e Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das
Comunicações – Tarifação de Chamada Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de
07/08/2007, Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - SMP e Lei n.º 8.078, de
11/09/1990, Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, ainda,
a Portaria n.º 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada no
DOU, Seção 1, edição de 19/06/01, a qual adota a aplicação do SICAF na Secretaria
deste Tribunal.

 

1- DO OBJETO
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1.1. O presente Pregão tem por objeto a Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP)
pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming
nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de 26 (vinte e
seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos
chips SIM Card, conforme especificações e condições disponíveis neste Edital e seus
anexos.

2. Todos os serviços dar-se-ão sob a modalidade corporativa, com o fornecimento
dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo com as
especificações mínimas ou superiores às descritas no Termo de Referência
(Anexo I), e respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal
(SMP) da ANATEL.

 

2 – DA VIGÊNCIA

 

2.1. O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, com início a
partir da sua assinatura, e eficácia legal após a publicação de seu extrato no Órgão da
Imprensa Oficial, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme
disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1 Poderão participar do certame os interessados que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos e
que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, mormente
no que se refere à concessão/autorização para exploração de Serviço Móvel
Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional
(LDN).

 

3.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

 

3.2.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

 

3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
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3.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;

 

3.3.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;

 

3.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

 

3.3.4. estrangeiras que não funcionem no País.

 

3.4.5. 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. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou o mesmo
tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
este fica impedido de participar da presente licitação, correspondendo a simples
apresentação da proposta à presunção de que inexistem fatos que impeçam a sua
participação na presente licitação, eximindo-se, assim, o Pregoeiro bem como a Equipe
de Apoio de qualquer responsabilidade administrativa, cível ou criminal decorrente
desse fato.

 

3.5. Não será exigida, para participação neste procedimento licitatório, prévia
aprovação, pela ANATEL, dos valores que vierem a ser ofertados, em razão do sigilo de
que se revestem as propostas até a data da realização do pregão.

 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

4 . 1 . Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
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4.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório
para fins de habilitação.

 

4.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.

 

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).

 

4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros
(Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).

 

5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

 

5.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão proceder
ao encaminhamento da proposta de preços, até a data e hora marcadas para a
abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando então,
automaticamente, encerrar-se-á a fase de recebimento das propostas.

 

5.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).

 

5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas,
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do
Decreto nº 5.450/05).

 

5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
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5.4. Referentemente ao campo "descrição detalhada do objeto" constante no sistema
eletrônico, a ser preenchido quando da formulação da proposta, será aceita a simples
referência “conforme o edital” ou menção similar, no caso de não haver detalhamento
a ser referido.

 

5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.

 

5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.

 

5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.

 

5.4.3. No espaço destinado à “descrição detalhada do objeto”, deverão constar os
dados inexistentes, complementares do CATSER, como descrições detalhadas dos
serviços ofertados.

 

5.4.4. Se na proposta inexistir descrição detalhada do objeto, considerar-se-á que a
mesma atende a todas as características exigidas pelo edital.

 

5.4.5. Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo
de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou
qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação
somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item
5.12.

 

5.5. As declarações referidas no subitem 11.1 “b”, deverão ser enviadas no momento
da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo
Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).

 

5.6. No preço ofertado deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
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5.7. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas ao
objeto desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de
Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes
neste edital.

 

5.8. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas
pelo período de 60 (sessenta) dias.

 

5.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.

 

5.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão
de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais
procedimentos.

 

5.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver
disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital.

 

5.12. A Proposta de Preços ajustada, propriamente dita, contendo as especificações
detalhadas do objeto ofertado, em conformidade com os Anexos deste edital, deverá
ser formulada e enviada ao Pregoeiro, pelo Comprasnet, conforme itens 8.6 e 8.7 deste
edital, contendo o seguinte:

 

a) a descrição clara e detalhada dos serviços, de acordo com as especificações deste
Edital;

 

b) o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
abertura deste Pregão;

 

c) o valor unitário e total de cada item que compõe o lote único, bem como o valor
global da proposta, devendo esta última ser apresentada em algarismo e por extenso,
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prevalecendo esta última forma em caso de divergência, em conformidade com a
Planilha disponível no Anexo I-A.

 

6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

 

6.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente
edital.

 

6.2. As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.

 

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

 

6.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

 

7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

 

7.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu
recebimento e respectivo horário de registro e valor.

 

7.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total dos
serviços que compõe o lote único, incluindo os tributos que incidem sobre
os serviços, considerado a vigência contratual de vinte e quatro meses.

 

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.

 

7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
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7.4. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.

 

7.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

 

7.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.

 

7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.

 

7.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.

 

7.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.

 

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

 

8.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de
menor preço global (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.

 

8.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites máximos
os valores obtidos pela Administração, dispostos no Anexo I-B, considerando o prazo
de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, e que, de modo algum, vincula a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
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8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total do lote e ao
valor total de cada item que o compõe.

 

8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço
e tiver atendido a todas as exigências editalícias.

 

8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.

 

8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance
que atenda ao edital.

 

8.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.

 

8.6 A Planilha de Formação de Preço deverá estar preenchida com os preços
constantes do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS ou PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS e
ser confeccionada conforme Anexo I-A deste Edital e enviada quando solicitado pelo
pregoeiro.

 

8.7 Na fase de aceitação, o pregoeiro solicitará ao licitante cuja proposta esteja em
primeiro lugar, o envio de anexo contendo a proposta ajustada e a Planilha de
Formação de Preços a que se refere o item 8.6., relativamente ao último lance ofertado.
Para tanto, o pregoeiro fará uso da opção “Convocar Anexo”, selecionando na tela do
Sistema, o fornecedor convocado.

 

8.7.1 O Sistema encaminhará, via chat, mensagem de convocação disponibilizando-a a
todos, inclusive para a sociedade. Nesse momento o fornecedor convocado poderá
encaminhar arquivo anexo, por meio do link “Anexar”, disponível apenas para o
fornecedor selecionado.

 

8.8 Serão recusadas, no curso da análise, os licitantes cujos lances não atendam às
condições e especificações contidas neste Edital e seus Anexos.

8.9. A licitante vencedora deverá encaminhar seu PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS ou
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PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS, aprovado pela ANATEL, como anexo, pelo
sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.

8.10. No caso da licitante vencedora apresentar proposta baseada em plano
alternativo de ser aprovado pela ANATEL, este deverá ser homologado no prazo
máximo de 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do contrato, sob pena de
rescisão do mesmo e aplicação das penalidades cabíveis.

8.11. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverão ser
encaminhados, também pelo sistema, 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 sugerida no ANEXO II.

8.12. Não poderão ser cobradas tarifas por serviços ou facilidades não solicitados e
expressamente autorizados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

9 - DA HABILITAÇÃO

 

9.1. 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:

 

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

9.1.5. 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.

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.

9.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação
Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista:
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9.3. Habilitação jurídica:

9.3.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis;

9.3.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;

9.3.3. 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;

9.3.4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

9.3.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira
em funcionamento no País;

9.3.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva;

9.4. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

9.4.2. 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.

9.4.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.4.4. 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;

9.4.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

9.4.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.4.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei;

9.4.8. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de
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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.

 

9.5. Qualificação Econômico-financeira:

 

9.5.1. certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data de abertura do certame;

 

9.6. Qualificação Técnica:

 

9.6.1) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada a licitante;

 

9.6.2) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
com o objeto deste Pregão, mediante cópia do contrato de concessão ou do
termo de autorização para a Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-
pago, outorgada pelo poder concedente nos termos da legislação em vigor, ou da
publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

 

9.7. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima,
deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade
presente no sistema (upload), no prazo de 2h (duas horas), após solicitação do
Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em
caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do
e-mail pregoeiro@tre-al.jus.br Posteriormente, os documentos serão remetidos em
original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de
notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou
publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 48 h (quarenta e
oito horas), após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do
sistema (upload), fac-símile (fax) ou e-mail.

 

9.7.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.8. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômico-
financeira e da habilitação jurídica, conforme o caso, poderá ser substituída pela
consulta ao SICAF, nos casos em que a empresa estiver habilitada no referido sistema,
conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução
Normativa SLTI/MPDG nº 2, de 11.10.10.
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9.8.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao
SICAF.

9.8.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através
do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante
será convocado a encaminhar, no prazo de 2h (duas horas), documento válido que
comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação,
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o
art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

9.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 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.

9.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.

9.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a
existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, 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.

9.11. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a
reabertura da sessão pública.

9.12. 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.

9.13. 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.

9.14. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.15. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

 

10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

 

10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a
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peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.

 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).

 

10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.

 

10.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site
www.comprasnet.gov.br.

 

11 - DOS RECURSOS

 

11.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.

 

11.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.

 

11.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso,
no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes,desde
logo intimados para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo,
exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua
decisão à autoridade competente.

 

11.4. O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos que
não sejam passíveis de aproveitamento.

 

11.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto
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pelo pregoeiro ao vencedor.

 

12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

 

12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.

 

12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

 

12.3. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.

 

13 - DA CONTRATAÇÃO

 

13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do
objeto, valor, prazo de pagamento, em conformidade com este edital.

 

13.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o
recebimento da mesma.

 

13.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato.

 

13.4. Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou se
recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar o
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo
da aplicação das sanções cabíveis.

 

14 - DO REAJUSTE
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14.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base estabelecidos pela
ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de Telecomunicações)
ou outro índice que o substitua, observando-se sempre intervalo não inferior a 12
(doze) meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos.

14.2. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a determinar
redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, a partir da mesma data-
base.

14.3. O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um) ano, se assim
vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n° 9.069, de 29 de junho
de 1995.

14.4. Os reajustes devem ser solicitados previamente ao CONTRATANTE, por meio de
documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido todos os motivos de fato e de
direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos após a data da apresentação da
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, que serão revisados
mediante Termo aditivo.

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

 

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

15.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para
o certame, ensejar o retardamento da execução contratual, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas
neste edital e das demais cominações legais.

 

15.2 . Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita 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.

 

15.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

 

15.4. A Licitante ficará sujeita a aplicação das seguintes penalidades:
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a. advertência;

b. multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do
Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa injustificada da licitante
vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o instrumento contratual,
no prazo de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada;

c. multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), calculada
sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado a 15 (quinze)
dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato;

d. multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento), calculada
sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir do 16º (décimo
sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução
parcial do Contrato;

e. multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo de 30 (trinta) dias
corridos, caracterizando inexecução total do Contrato;

f. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a dois anos;

g. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes.

 

15.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do item 15.4 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

 

15.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/93, a
licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado atos ilícitos visando a
frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não possuir idoneidade para contratar
com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

 

15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela
CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na aplicação de
outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas e a pontuação a
seguir:

 

Ocorrências Pontos

Edital 188 (0470234)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 420



Cobrança por serviços não prestados. 0,3

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação
pertinente. 0,3

Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características
técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias
corridos de atraso.

0,3

 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados pelo
CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso. 0,3

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao
CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário.

 

0,3

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia
ou fração). 0,5

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste
documento não especificada nesta tabela. 0,5

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia
de indisponibilidade. 0,5

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela
soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o
CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito.

1,0

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10
(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da
fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel
ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor
do serviço, com todos os tributos e encargos.

1,0

 

8. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação das
ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato
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gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE aplique as
seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum necessário
à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, observado o
processo administrativo:

 

Pontuação
acumulada Sanção

1 (um) ponto Advertência.

2 (dois)
pontos

Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor
faturado do mês de aplicação dessa sanção.

3 (três)
pontos

Multa correspondente a 3% (dois por cento) do valor
faturado do mês de aplicação dessa sanção.

4 (quatro)
pontos

Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do valor
faturado do mês de aplicação dessa sanção.

5 (cinco)
pontos

Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor
faturado do mês de aplicação dessa sanção.

6 (seis)
pontos

Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor
faturado do mês de aplicação dessa sanção.

7 (sete)
pontos

Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do valor
faturado do mês de aplicação dessa sanção.

8 (oito)
pontos Rescisão unilateral do contrato.

 

8. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zerados, de forma
a não haver duplicidade na aplicação da sanção.

 

8. No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada ao
CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral do
contrato.

9. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer momento,
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ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

10. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do contrato será
realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova contratação feita
pelo CONTRATANTE com terceiros.

11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

 

8. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

15.15. 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.

 

15.16. A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a prestação
dos serviços, 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.

 

15.17. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/93.

 

15.18. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês.

 

15.19. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

15.20. O período de atraso será contado em dias corridos.
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15.21. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

15.22. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

 

15.23. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 10 (dez) dias na entrega
ou na regularização de eventuais riscos.

 

16 - DO PAGAMENTO

 

16.1. Vide Cláusula Quarta da minuta do contrato (Anexo III).

 

17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

17.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em
2018, consignados 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).

 

17.2. As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de prorrogação,
correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas para o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada exercício financeiro.

 

18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

18.1. Vide Cláusula Oitava da minuta do contrato (Anexo III).
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19- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

19.1. Vide Cláusula Sétima da minuta do contrato (Anexo III).

 

20 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

 

20.1. Os serviços e bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor do contrato
no momento da entrega dos terminais móveis e chips, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de
Referência (Anexo I-A) e na proposta.

20.2. Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I-A) e na
proposta, devendo ser corrigidos ou substituídos no prazo fixado pelo gestor do
contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

20.3. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade
do serviço e materiais fornecidos, com a consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.

20.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no último dia do prazo assinalado no item anterior.

20.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

 

21 – DA GARANTIA

21.1. A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados da assinatura deste Contrato, a apresentar garantia em favor do
CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa
das seguintes modalidades:

a. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b. seguro-garantia; ou

c. fiança bancária.

21.2. A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) meses após o término da
vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.
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22 – DA SUSTENTABILIDADE

22.1. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução dos serviços,
deverá ficar encarregada de promover o descarte adequado dos aparelhos, baterias e
demais materiais recolhidos, seja quando da substituição por outros, ou quando forem
danificados irreversivelmente, seguindo os preceitos da Lei nº 12.305/10, que trata da
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

23.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.

 

23.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

 

23.3 . As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

 

23.4. 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.

 

23.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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
no TRE/AL.

 

23.6. No julgamento da habilitação e das propostas, 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.

 

23.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato.
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23.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.

 

23.9. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Av. Aristeu de
Andrade, nº 377 - Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, COMAP, 6º andar,
Centro, CEP 57051-090, Maceió/AL.

 

23.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame.

 

23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

 

23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.

 

23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9., no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO I-A – Planilha de formação de preços;

ANEXO I-B – Preços máximos admitidos;

ANEXO I-C - Especificações mínimas dos equipamentos e materiais;

ANEXO II – Modelo de Planilha para contratação;

ANEXO III – Minuta do Contrato;

 

23.15. 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.
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Maceió/AL, 28 de novembro de 2018.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

                                                                                                        Chefe da Seção de
Licitações e Contratos

 

Os anexos estão disponíveis no arquivo em PDF e no site do TRE/AL.

Em 28 de novembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 28/11/2018, às 12:40, 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
0470234 e o código CRC 8345D665.

0005890-83.2018.6.02.8000 0470234v2

Edital 188 (0470234)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 428



28/11/2018 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=2… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 28/11/2018 12:34:45 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

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
045.410.304-20 JOSE CARLOS MALTA MARQUES

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
29/11/2018

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2018NE000038

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 29/11/2018 Das 08:00  às 17:00  e das  às 
 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764 7765

Entrega da Proposta

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Abertura da Licitação

Em 14/12/2018  às 09:00  no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação
28/11/2018  às 13:34 012.995.344-06

Histórico de Matérias

Id Transação Id
Matéria

Data/Hora do
Envio para
Publicação

CPF do
Responsável pelo

Envio para
Publicação

Data da
Publicação

Estado
Matéria no
Publicador

Data/Hora
Alteração
Estado no
Publicador

Envio
Direto p/
Imprensa

Ações

0700110500077201800001 11269511 28/11/2018
13:34 01299534406 29/11/2018 Em

Editoração
28/11/2018

13:34 Sim Visualizar

Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Ordenador de Despesa - Presidente 

Chefe da Seção de Licitações e Cont
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28/11/2018 SIASGnet-DC - Itens da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitacao.do?method=iniciar&consulta=true&versaoCompraComLicitacao.codigoVe… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 28/11/2018 12:34:59 

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
Pregão 00077/2018 Eletrônico Tradicional

Quantidade 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

Utiliza Margem de Preferência

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

Margem de
Preferência

(%)
Grupo Consis-

 tente? Ação

1 S

18627 - Instalação
/ Manutenção /
Expansão /
Programação /
Locação
Equipamento
Telefônico

- 1 lote completo Menor
Preço - Não - - Sim Visualizar

 
(*)  M - Material    S - Serviço 

 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

Um registro encontrado.
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28/11/2018 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=25079554&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 28/11/2018 12:35:18 

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
Pregão 00077/2018 Eletrônico Tradicional
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço
Descrição Detalhada

Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming 
nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 
30 (trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card, conforme especificações e condições disponíveis 
neste Edital e seus anexos.

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Total Estimado (R$)
1 lote completo Menor Preço 129.505,92

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência

 
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
24/10/2018 198.888,00 40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

 
 

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

18627 - Instalação / Manutenção / Expansão / Programação / Locação  Equipamento Telefônico
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28/11/2018 SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoPublicacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarPublicacaoDivul… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 28/11/2018 12:34:06 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 29/11/2018 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta
mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00077/2018 Eletrônico Tradicional

Nº do Processo Tipo de Licitação

0005890-83.2018 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional
Quantidade de Itens

1
Objeto

Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com 
roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de 26 (vinte e seis) smartphones do 
Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card, conforme especificações e condições 
disponíveis neste Edital e seus anexos.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da

Licitação

29/11/2018 A partir de  29/11/2018  às
08:00

Em 14/12/2018  às
09:00

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

00001 2018 000038
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Nº 229, quinta-feira, 29 de novembro de 2018ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0002917-85.2018.6.01.8000. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC
n.º 28/2016. Contratante: TRE/Acre. Contratada: HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL
LTDA. (CNPJ n.º 05.206.385/0004-04). Objeto: a) prorrogar, com fundamento no art. 57, II,
da Lei n.º 8.666/93, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 01/01/2019 e término
em 31/12/2019, o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Sétima do instrumento
original; b) promover, com fundamento no art. 55, III, da Lei nº 8.666/93, e na Cláusula
Oitava do instrumento original, o reajustamento do preço pactuado, no percentual de
3,10% (três vírgula dez por cento), cujo valor mensal passará a R$ 4.606,97. Dotação
orçamentária: Ação: 20 GP; Plano Interno: AOSI TELEPR; Natureza da Despesa: 33.90.39.97.
Data de assinatura: 28/11/2018. Signatários: Carlos Venícius Ferreira Ribeiro, Diretor-Geral
do TRE/Acre, e Marcus Eduardo Faccio Turchetti, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Secretário de Administração do TRE/AL, considerando o que consta nos autos
do Processo SEI 0008068-05.2018.6.02.8000, vem proceder à NOTIFICAÇÃO da empresa
Debhora Mayara Padilha Siqueira-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 27.614.265//0001-36, em
vista da infração contratual, para que a referida empresa, de imediato, promova a entrega
do objeto contratual pendente, ou, querendo, apresente as justificativas para sua não
realização, ação esta última em 10 (dez) dias contados do recebimento desta notificação,
sob pena de aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a
Administração, bem como de descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 03 (três) anos,
prevista no Item 19, Subitem 19.1, do Pregão Eletrônico n.º 38/2018, e, ainda, da sanção
de multa, no percentual de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor da contratação
do item não fornecido, na forma prevista no Item 19, Subitem 19.4, alínea "d", do certame
eletrônico referido.

JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA
Secretário de Administração.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2018 - UASG 70011

Nº Processo: 0005890-83.2018. Objeto: Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-
pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e
serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de 26 (vinte e seis)
smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos chips SIM
Card, conforme especificações e condições disponíveis neste Edital e seus anexos.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 29/11/2018 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-
5-00077-2018. Entrega das Propostas: a partir de 29/11/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/12/2018 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 28/11/2018) 70011-00001-2018NE000038

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 47/2018. Assinatura: 28/11/2018. P.A. nº 0002666-13.2018.6.03.8000
Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.
Ata de Registro de Preços nº 38/2018

. EMPRESA REGISTRADA: Saesa do Brasil - LTDA
CNPJ: 07.366.769/0001-77

. Especificação Quant R$ unit. R$ Total

. Impressora laser colorida 20 5.400,00 108.000,00

. Toner Preto 30 480,00 14.400,00

. Toner Ciano 30 550,00 16.500,00

. Toner Amarelo 30 550,00 16.500,00

. Toner Magenta 30 550,00 16.500,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 23/2017, para execução indireta de prestação de
serviços de engenharia. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa WILSON E ROCHA
REFRIGERAÇÃO LTDA EPP. Objeto: Alteração da Cláusula Oitava do instrumento principal,
para fins de prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, no
período de 05/12/2018 a 04/12/2019. DATA DE ASSINATURA: em 27/11/2018. Signatários:
Des. Manoel Brito, Presidente do TRE/AP, e José Wilson da Silva Rocha, representante da
contratada.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 447/2018

O Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá torna
pública a HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 447/2018, processo nº 0002666-
13.2018.6.03.8000, que tem por objeto o registro de preços para eventual e futura
aquisição de material permanente (impressoras a laser.

Macapá-AP, 28 de novembro de 2018.
MANOEL BRITO

Presidente

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 1, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

Processo Administrativo Digital Nº 14271/2017.
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, bem como visando a garantia do contraditório e da ampla
defesa, intima, por meio do presente Edital, a pessoa jurídica WMN COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -ME, nos termos do artigo 26, §4º, da Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999, uma vez que até o momento não lograram êxito as inúmeras
tentativas de intimação por via postal da empresa WMN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME e tampouco do seu representante legal, o Sr. DEVISON
MOISÉS FERNANDES DE JESUS, CPF 001.096.296-47. Dessa forma, fica intimada a pessoa
jurídica interessada para ciência da aplicação das seguintes penalidades: 1) multa por
inexecução total, no valor de R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), em conformidade
com o item 18.3, alínea "a", do Edital do Pregão eletrônico n. 20/2016; e 2) impedimento de

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 3/2018

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 3/2018, firmado entre a 168ª Zona
Eleitoral e o Município de Botuporã/BA: 17634/2018. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores da Prefeitura
Municipal de Botuporã, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral
mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão.
FUNDAMENTO LEGAL: parágrafo único do artigo 7º e inciso III do art. 9º da Lei nº
7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE
nº 23.440/2015. VIGÊNCIA: de 05/11/2018 a 21/12/2019. ASSINATURA: 5/11/2018.
SIGNATÁRIOS: Bela. Adriana Silveira Bastos, pela 168ªZE, e Otaviano Joaquim Filho, pelo
Município de Botuporã.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2018

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2018, firmado entre a 168ª Zona
Eleitoral e o Município de Tanque Novo/BA: 17634/2018. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores da Prefeitura
Municipal de Tanque Novo, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro
eleitoral mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de
revisão. FUNDAMENTO LEGAL: parágrafo único do artigo 7º e inciso III do art. 9º da Lei nº
7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE
nº 23.440/2015. VIGÊNCIA: de 05/11/2018 a 21/12/2019. ASSINATURA: 5/11/2018.
SIGNATÁRIOS: Bela. Adriana Silveira Bastos, pela 168ªZE, e Vanderlei Marques Cardoso,
pelo Município de Tanque Novo.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2018

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2018, firmado entre a 168ª Zona
Eleitoral e o Município de Igaporã/BA: 17634/2018. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores da Prefeitura
Municipal de Igaporã, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral
mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão.
FUNDAMENTO LEGAL: parágrafo único do artigo 7º e inciso III do art. 9º da Lei nº
7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE
nº 23.440/2015. VIGÊNCIA: de 05/11/2018 a 21/12/2019. ASSINATURA: 5/11/2018.
SIGNATÁRIOS: Bela. Adriana Silveira Bastos, pela 168ªZE, e José Suly Fagundes Netto, pelo
Município de Igaporã.

licitar e contratar com a União, bem como o descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 05
(cinco) anos, nos termos da alínea "b", do item 18.3, do citado Edital, sendo facultada a
apresentação de recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do dia útil seguinte ao fim
da dilação abaixo assinada. Informações constantes do Processo Administrativo Digital Nº
14271/2017. Deve-se fixar o presente edital de intimação pelo prazo de 30 (trinta) dias, em
respeito ao artigo 257, III, do CPC-2015, que se aplica supletivamente, nos termos do seu artigo
15.Informações adicionais podem ser solicitadas pelo e-mail gabpres@tre-am.jus.br.Por fim,
informamos que o não pagamento do débito no prazo poderá implicar, após o decurso de 75
(setenta e cinco) dias, a contar da data de publicação do presente Edital, na inclusão do nome
do devedor no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal
(CADIN), na forma da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, bem como a inscrição do crédito
em Dívida Ativa da União. Processo PAD 14271/2017. Empresa WMN Comércio e Distribuição
de Produtos Alimentícios Eireli - ME, CNPJ: 07.611.027/0001-60.

CLAUDIO MARCIO PINTO NEDER
Secretário de Administração, Orçamento e Finanças

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 138/2018, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa BRIMAX COMÉRCIO E REPRESENT AÇÕ ES -
EIRELI para eventual aquisição de material de processamento de dados, áudio, microfilme
e pilhas. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13
e 5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: 956/2018.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. A S S I N AT U R A :
13/11/2018 SIGNATÁRIOS: Luciana Bichara Dantas, pelo TRE-BA, e o Sr. André Bello
Mounayer, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 19. Bateria Selada 12 V x 9Ah
Bateria Selada VRLA recarregável (Estacionária)
Marca: Moura
Modelo: 12 MVA 9

100 R$ 77,09

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 139/2018, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa ALIANZA MATERIAIS DE INFORMÁTICA E
ESCRITÓRIO LTDA para eventual aquisição de material de processamento de dados, áudio,
microfilme e pilhas. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos
n.º 7.892/13 e 5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PRO C ES S O :
956/2018. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial.
ASSINATURA: 13/11/2018 SIGNATÁRIOS: Luciana Bichara Dantas, pelo TRE-BA, e a Sra.
Lidiane da Silva Morais, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 15. Mídia gravável para DVD-R, Cap de armaz de 4,7GB, Marca:
Multilaser Modelo: DVD-R + envelope plástico

2.000 R$ 0,90

. 16 Mídia gravável para CD/R, Cap de armaz de 700 MB, Marca:
Multilaser Modelo: CD-R + envelope plástico

2.000 R$ 0,80

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 141/2018, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa SOFIA AQUINO SOARES para eventual
aquisição de material de processamento de dados, áudio, microfilme e pilhas.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e
5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: 956/2018. VIGÊNCIA:
12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA:
13/11/2018 SIGNATÁRIOS: Luciana Bichara Dantas, pelo TRE-BA, e a Sra. Sofia Aquino
Soares, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 20. Cabo de rede pronto, Pinagem EIA/TIA 568ª, Cor: Azul, Comp: 2
m (mínimo) Marca / Modelo: Exbom

200 R$ 5,20

. 21 Caixa de Cabo de Rede, CAT 5E, comprimento 300 m (mínimo)
Marca / Modelo: Multilaser

10 R$ 165,99

. 25 Memória Portátil p/ microcomputador, Cap Mem 16GB Tipo Pen
Drive. / Marca / Modelo: Multilaser / M

300 R$ 18,30
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0002917-85.2018.6.01.8000. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC
n.º 28/2016. Contratante: TRE/Acre. Contratada: HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL
LTDA. (CNPJ n.º 05.206.385/0004-04). Objeto: a) prorrogar, com fundamento no art. 57, II,
da Lei n.º 8.666/93, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 01/01/2019 e término
em 31/12/2019, o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Sétima do instrumento
original; b) promover, com fundamento no art. 55, III, da Lei nº 8.666/93, e na Cláusula
Oitava do instrumento original, o reajustamento do preço pactuado, no percentual de
3,10% (três vírgula dez por cento), cujo valor mensal passará a R$ 4.606,97. Dotação
orçamentária: Ação: 20 GP; Plano Interno: AOSI TELEPR; Natureza da Despesa: 33.90.39.97.
Data de assinatura: 28/11/2018. Signatários: Carlos Venícius Ferreira Ribeiro, Diretor-Geral
do TRE/Acre, e Marcus Eduardo Faccio Turchetti, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Secretário de Administração do TRE/AL, considerando o que consta nos autos
do Processo SEI 0008068-05.2018.6.02.8000, vem proceder à NOTIFICAÇÃO da empresa
Debhora Mayara Padilha Siqueira-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 27.614.265//0001-36, em
vista da infração contratual, para que a referida empresa, de imediato, promova a entrega
do objeto contratual pendente, ou, querendo, apresente as justificativas para sua não
realização, ação esta última em 10 (dez) dias contados do recebimento desta notificação,
sob pena de aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a
Administração, bem como de descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 03 (três) anos,
prevista no Item 19, Subitem 19.1, do Pregão Eletrônico n.º 38/2018, e, ainda, da sanção
de multa, no percentual de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor da contratação
do item não fornecido, na forma prevista no Item 19, Subitem 19.4, alínea "d", do certame
eletrônico referido.

JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA
Secretário de Administração.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2018 - UASG 70011

Nº Processo: 0005890-83.2018. Objeto: Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-
pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e
serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de 26 (vinte e seis)
smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos chips SIM
Card, conforme especificações e condições disponíveis neste Edital e seus anexos.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 29/11/2018 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-
5-00077-2018. Entrega das Propostas: a partir de 29/11/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/12/2018 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 28/11/2018) 70011-00001-2018NE000038

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 47/2018. Assinatura: 28/11/2018. P.A. nº 0002666-13.2018.6.03.8000
Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.
Ata de Registro de Preços nº 38/2018

. EMPRESA REGISTRADA: Saesa do Brasil - LTDA
CNPJ: 07.366.769/0001-77

. Especificação Quant R$ unit. R$ Total

. Impressora laser colorida 20 5.400,00 108.000,00

. Toner Preto 30 480,00 14.400,00

. Toner Ciano 30 550,00 16.500,00

. Toner Amarelo 30 550,00 16.500,00

. Toner Magenta 30 550,00 16.500,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 23/2017, para execução indireta de prestação de
serviços de engenharia. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa WILSON E ROCHA
REFRIGERAÇÃO LTDA EPP. Objeto: Alteração da Cláusula Oitava do instrumento principal,
para fins de prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, no
período de 05/12/2018 a 04/12/2019. DATA DE ASSINATURA: em 27/11/2018. Signatários:
Des. Manoel Brito, Presidente do TRE/AP, e José Wilson da Silva Rocha, representante da
contratada.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 447/2018

O Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá torna
pública a HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 447/2018, processo nº 0002666-
13.2018.6.03.8000, que tem por objeto o registro de preços para eventual e futura
aquisição de material permanente (impressoras a laser.

Macapá-AP, 28 de novembro de 2018.
MANOEL BRITO

Presidente

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 1, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

Processo Administrativo Digital Nº 14271/2017.
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, bem como visando a garantia do contraditório e da ampla
defesa, intima, por meio do presente Edital, a pessoa jurídica WMN COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -ME, nos termos do artigo 26, §4º, da Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999, uma vez que até o momento não lograram êxito as inúmeras
tentativas de intimação por via postal da empresa WMN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME e tampouco do seu representante legal, o Sr. DEVISON
MOISÉS FERNANDES DE JESUS, CPF 001.096.296-47. Dessa forma, fica intimada a pessoa
jurídica interessada para ciência da aplicação das seguintes penalidades: 1) multa por
inexecução total, no valor de R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), em conformidade
com o item 18.3, alínea "a", do Edital do Pregão eletrônico n. 20/2016; e 2) impedimento de

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 3/2018

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 3/2018, firmado entre a 168ª Zona
Eleitoral e o Município de Botuporã/BA: 17634/2018. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores da Prefeitura
Municipal de Botuporã, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral
mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão.
FUNDAMENTO LEGAL: parágrafo único do artigo 7º e inciso III do art. 9º da Lei nº
7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE
nº 23.440/2015. VIGÊNCIA: de 05/11/2018 a 21/12/2019. ASSINATURA: 5/11/2018.
SIGNATÁRIOS: Bela. Adriana Silveira Bastos, pela 168ªZE, e Otaviano Joaquim Filho, pelo
Município de Botuporã.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2018

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2018, firmado entre a 168ª Zona
Eleitoral e o Município de Tanque Novo/BA: 17634/2018. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores da Prefeitura
Municipal de Tanque Novo, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro
eleitoral mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de
revisão. FUNDAMENTO LEGAL: parágrafo único do artigo 7º e inciso III do art. 9º da Lei nº
7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE
nº 23.440/2015. VIGÊNCIA: de 05/11/2018 a 21/12/2019. ASSINATURA: 5/11/2018.
SIGNATÁRIOS: Bela. Adriana Silveira Bastos, pela 168ªZE, e Vanderlei Marques Cardoso,
pelo Município de Tanque Novo.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2018

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2018, firmado entre a 168ª Zona
Eleitoral e o Município de Igaporã/BA: 17634/2018. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores da Prefeitura
Municipal de Igaporã, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral
mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão.
FUNDAMENTO LEGAL: parágrafo único do artigo 7º e inciso III do art. 9º da Lei nº
7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE
nº 23.440/2015. VIGÊNCIA: de 05/11/2018 a 21/12/2019. ASSINATURA: 5/11/2018.
SIGNATÁRIOS: Bela. Adriana Silveira Bastos, pela 168ªZE, e José Suly Fagundes Netto, pelo
Município de Igaporã.

licitar e contratar com a União, bem como o descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 05
(cinco) anos, nos termos da alínea "b", do item 18.3, do citado Edital, sendo facultada a
apresentação de recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do dia útil seguinte ao fim
da dilação abaixo assinada. Informações constantes do Processo Administrativo Digital Nº
14271/2017. Deve-se fixar o presente edital de intimação pelo prazo de 30 (trinta) dias, em
respeito ao artigo 257, III, do CPC-2015, que se aplica supletivamente, nos termos do seu artigo
15.Informações adicionais podem ser solicitadas pelo e-mail gabpres@tre-am.jus.br.Por fim,
informamos que o não pagamento do débito no prazo poderá implicar, após o decurso de 75
(setenta e cinco) dias, a contar da data de publicação do presente Edital, na inclusão do nome
do devedor no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal
(CADIN), na forma da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, bem como a inscrição do crédito
em Dívida Ativa da União. Processo PAD 14271/2017. Empresa WMN Comércio e Distribuição
de Produtos Alimentícios Eireli - ME, CNPJ: 07.611.027/0001-60.

CLAUDIO MARCIO PINTO NEDER
Secretário de Administração, Orçamento e Finanças

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 138/2018, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa BRIMAX COMÉRCIO E REPRESENT AÇÕ ES -
EIRELI para eventual aquisição de material de processamento de dados, áudio, microfilme
e pilhas. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13
e 5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: 956/2018.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. A S S I N AT U R A :
13/11/2018 SIGNATÁRIOS: Luciana Bichara Dantas, pelo TRE-BA, e o Sr. André Bello
Mounayer, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 19. Bateria Selada 12 V x 9Ah
Bateria Selada VRLA recarregável (Estacionária)
Marca: Moura
Modelo: 12 MVA 9

100 R$ 77,09

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 139/2018, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa ALIANZA MATERIAIS DE INFORMÁTICA E
ESCRITÓRIO LTDA para eventual aquisição de material de processamento de dados, áudio,
microfilme e pilhas. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos
n.º 7.892/13 e 5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PRO C ES S O :
956/2018. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial.
ASSINATURA: 13/11/2018 SIGNATÁRIOS: Luciana Bichara Dantas, pelo TRE-BA, e a Sra.
Lidiane da Silva Morais, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 15. Mídia gravável para DVD-R, Cap de armaz de 4,7GB, Marca:
Multilaser Modelo: DVD-R + envelope plástico

2.000 R$ 0,90

. 16 Mídia gravável para CD/R, Cap de armaz de 700 MB, Marca:
Multilaser Modelo: CD-R + envelope plástico

2.000 R$ 0,80

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 141/2018, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa SOFIA AQUINO SOARES para eventual
aquisição de material de processamento de dados, áudio, microfilme e pilhas.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e
5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: 956/2018. VIGÊNCIA:
12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA:
13/11/2018 SIGNATÁRIOS: Luciana Bichara Dantas, pelo TRE-BA, e a Sra. Sofia Aquino
Soares, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 20. Cabo de rede pronto, Pinagem EIA/TIA 568ª, Cor: Azul, Comp: 2
m (mínimo) Marca / Modelo: Exbom

200 R$ 5,20

. 21 Caixa de Cabo de Rede, CAT 5E, comprimento 300 m (mínimo)
Marca / Modelo: Multilaser

10 R$ 165,99

. 25 Memória Portátil p/ microcomputador, Cap Mem 16GB Tipo Pen
Drive. / Marca / Modelo: Multilaser / M

300 R$ 18,30
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DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2018.
À PREG,
para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 29/11/2018, às 13:07, 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
0470757 e o código CRC A92FBE66.
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
 
 

Pregão Eletrônico n.° 77/2018 – Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas/AL. 

  
 
Pedido de esclarecimento formulado pela: Telefônica  Brasil S/A 

 
 

Ao (À) Sr.(a) Pregoeiro (a) do(a) Tribunal Regional  Eleitoral de Alagoas/AL. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TELEFÔNICA BRASIL S/A.,  Companhia Aberta, com sede na 

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº. 1376, Bairro Cidade Monções, São 
Paulo/SP, CEP 04.571-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.558.157/0001-62, 
NIRE nº. 35.3.001.5881-4, vem, respeitosamente, perante V. Sa, apresentar 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS , pelos fundamentos constantes desta peça. 
 
I - TEMPESTIVIDADE. 
 

Inicialmente, comprova-se a tempestividade deste pedido de 
esclarecimentos, dado que a sessão pública está prevista para 14/12/2018, 
tendo sido, portanto, cumprido o prazo previsto no item 10.2 do edital. 
II - OBJETO DA LICITAÇÃO.  

 
O Pregão em referência tem por objeto a “Prestação de Serviço 

Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância 
Nacional (LDN), com roaming nacional, e serviço de dados para acesso à 
internet, com o fornecimento de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 
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(trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card, conforme 
especificações e condições disponíveis neste Edital e seus anexos”. 

 
O presente pedido de esclarecimentos apresenta questões 

pontuais do ato convocatório que merecem ser esclarecidas, facilitando-se a 
compreensão de determinadas cláusulas e evitando-se interpretações 
equivocadas. 

 
Cinco  são os fundamentos que justificam o presente pedido, 

conforme se vê a seguir: 
 

III – FUNDAMENTOS: 
 

01. ESCLARECIMENTO QUANTO AO PRAZO PARA ASSINATURA DO 
CONTRATO. 

 
O edital é omisso quanto ao prazo para assinatura do contrato, 

informação exigida pelo art. 40, inc. II da Lei 8666/1993: 
 

Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série 
anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, 
o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será 
regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da 
documentação e proposta, bem como para início da abertura dos 
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 
(...) 
II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos 
instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do 
contrato e para entrega do objeto da licitação; (grifos de nossa autoria) 

 
Para que se defina esse prazo, deve ser considerado que o trâmite 

interno de uma grande empresa – como é também em relação ao TRE/AL – 
depende de um prazo razoável para cumprimento dos rituais internos de 
assinatura dos responsáveis legais, até mesmo a presença física dos mesmos 
na empresa. 

Sendo assim, requer-se o prazo de 10 (dez) dias úteis,  suficiente 
para que a contratação possa ser efetivada em prazo adequado à necessidade 
administrativa e permitindo que haja um tempo razoável para a assinatura do 
termo de contrato respectivo. 
 
02. ESCLARECIMENTO ACERCA DA EXIGÊNCIA DOS COMPROVA NTES 
DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. NECESSIDADE DEATENDIEMNTO AO 
ARTIGO 30 DA LEI 8.666/1993. 
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O item 9.6 do edital (e subitens) aponta os documentos que a s 

licitantes deverão apresentar para fins de comprovação de qualificação técnica 
dos licitantes: 

 
9.6.1) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver 
vinculada a licitante; 
 
9.6.2) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, mediante cópia do 
contrato de concessão ou do termo de autorização para a Prestação 
de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, outorgada pelo poder 
concedente nos termos da legislação em vigor, ou da publicação do 
seu extrato no Diário Oficial da União. 
 

A lei 8.666/1993 apresenta, em números clausus, no seu artigo 30, 
quais são as espécies de documentos de qualificação técnica que podem ser 
exigidos na fase de habilitação de determinada licitação, sendo tal legislação 
plenamente aplicável à sistemática do pregão, quer presencial, quer eletrônico. 

 
Vejamos a redação do referido artigo: 
 

Art.30.A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas 
as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 
quando for o caso. (grifos nossos) 

 
Destaca-se que tal rol é taxativo, se tratando de um limite máximo 

de exigências, não sendo obrigatória a previsão de todos os documentos 
em qualquer edital .  

 
E, para que se atenda o princípio da proporcionalidade, a 

Administração deve adequar o instrumento convocatório de modo a exigir 
apenas o necessário ao atendimento do interesse público. É o preceito 
constitucional inscrito no inciso XXI do art. 37 da Constituição da República: 
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XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. 

 
Assim, considerando que a qualificação técnica das 

prestadoras do Serviço Móvel Pessoal pode ser sufic iente e seguramente 
comprovada pela autorização da ANATEL, Agência Regu ladora do setor de 
Telecomunicações , e atendendo ao princípio da  proporcionalidade , requer-
se a retirada da exigência desnecessária e inadequada ao fim deste certame do 
texto do instrumento convocatório. 

 
No que toca ao exigido no item 9.6.2, de modo a atender a 

pretensão de comprovação de comprova de aptidão para desempenho, a 
licitante indica a possibilidade de fornecimento de termo da Anatel bem como 
atestado de prestação do serviço.  

 
03. DÚVIDAS SOBRE A PRESENÇA DE ERRO MATERIAL NO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 

 
Verifica-se que o item 5.5 do edital dispõe acerca do envio de 

declarações, referidas no item 11.1 “b”, momento da elaboração e envio da 
proposta pelos fornecedores. 

 
Contudo, o edital não apresenta o citado item 11.1 “b”, não 

restando claro quais declarações deverão ser enviadas pelas licitantes. 
 
Dessa forma, para possível atendimento ao pretendido pela 

Administração necessário seja retificado o item 5.5 com indicação adequada das 
declarações que o TRE almeja sejam disponibilizadas juntamente às propostas 
dos fornecedores. 

 
04. ESCLARECIMENTO. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERC A DO 
DETALHAMENTO DO OBJETO A SER APRESENTADO. 

 
Outro ponto que não está claro no edital, devido a presença de 

previsões divergentes no documento, é referente ao envio da proposta e a 
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descrição detalhada do objeto que deverá ser indicada na mesma, haja vista as 
seguintes previsões do edital: 

 
5.4. Referentemente ao campo "descrição detalhada do objeto" 
constante no sistema eletrônico, a ser preenchido quando da 
formulação da proposta, será aceita a simples referência “conforme o 
edital” ou menção similar, no caso de não haver detalhamento a ser 
referido. 
(...) 
5.4.3. No espaço destinado à “descrição detalhada do objeto”, deverão 
constar os dados inexistentes, complementares do CATSER (Catálogo 
de materiais e serviços), como descrições detalhadas dos serviços 
ofertados. 

 
Tais disposições são dissonantes, por ora requerer que seja 

indicado na proposta “dados inexistentes complementares do CATSER” e ora 
indicar que sejam apresentados dados de “simples referência” ou “menção 
similar”. 

 
Assim, necessário seja retificado o edital, suprindo as divergências 

de informações apontadas, permitindo que as empresas interessadas em 
participar do certame possam elaborar de forma adequada suas propostas de 
preços. 

 
05. ESCLARECIMENTO QUANTO AO PRAZO EXÍGUO PARA 
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
O item 9.7 do edital estabelece os seguintes prazos para entrega 

dos documentos de habilitação pelas licitantes: 
 

9.7. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos 
subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos 
licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no 
prazo de 2h (duas horas), após solicitação do Pregoeiro no sistema 
eletrônico. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de 
indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por 
meio do e-mail pregoeiro@tre-al.jus.br Posteriormente, os documentos 
serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia 
reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da 
Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 48 h (quarenta e 
oito horas), após encerrado o prazo para o encaminhamento via 
funcionalidade do sistema (upload), fac-símile (fax) ou e-mail. 

 
Contudo, os prazos indicados são nitidamente INSUFICIENTES 

para a efetivo cumprimento da obrigação de entrega dos documentos , dado 
que, para efetivo acesso aos documentos e envio ao contratante são 
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necessárias diversas diligências, alheias à contratada, que impossibilitam 
cumprimento no lapso de tempo indicado no edital. 

 
Cabe apontar que a disponibilização de documentos originais, 

demanda ainda um maior tempo para que os documentos sejam providenciados 
e enviados até o local devido. Assim, o envio de tais documentos originais 
causaria transtorno e morosidade para aceitabilidade da contratada e, por 
conseguinte, atraso na execução do contrato. 

 
Neste sentido, o edital deve ser retificado de modo que o prazo 

apontado para entrega dos documentos seja passível de atendimento por 
qualquer operadora. 

 
IV - REQUERIMENTOS.  
 

Ante o exposto, requer sejam esclarecidos o edital nos pontos 
indicados acima, alterando-se o respectivo dispositivo, caso seja necessário. 

 
Pelo que PEDE DEFERIMENTO, 

 
São Paulo/SP, 10 de dezembro de 2018. 

 
 

TELEFÔNICA BRASIL S/A 
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.
0398K7JZ.\k8g8f.8k.ke:M0lk:gLkmhf.A.\lknjf h5951QJZhKHJ.24.:J1@4:2JZ

Requerimento de Esclarecimento - Telefônica Brasil S/A (0475812)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 442



���������� �����	��
�������������������	������������������������������ !"�#$�%&'�() ��
��������)*�����(��

�����	��
�������������������	������������������������������ !"�#$�%&'�() ��
��������)*�����(�� ���

+,-.,+/0.123.45467489:;< /=0> ?::@AB?CADEF:;<

4GHIAJDK.L7M.45NO39:;<
1?P?EQDK
R/0>

1A:D.;S.MDECST;DK
?::@AB?CADEF:;<

Requerimento de Esclarecimento - Telefônica Brasil S/A (0475812)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 443



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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2018.
Senhor Assessor Jurídico da Direção Geral,
 
Solicito-lhe apreciar e opinar sobre o Pedido de

Esclarecimento ao Edital apresentado (0475812).
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE,
Pregoeiro, em 10/12/2018, às 17:52, 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
0475813 e o código CRC D09F4C3C.
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DESPACHO

Maceió, 11 de dezembro de 2018.
Senhor Assessor Jurídico da Direção Geral,
 
Solicito-lhe apreciar e opinar sobre o Pedido de

Impugnação ao Edital apresentado (0476103).
Reitera-se a necessidade de apreciar o Pedido de

Esclarecimento retro (0475812).
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE,
Pregoeiro, em 11/12/2018, às 12:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0476104 e o código CRC D304E248.
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ILMO. SR. PREGOEIRO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

REF.: IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 

77/2018. 

 

A OI MÓVEL S.A., em Recuperação Judicial, com sede na Cidade de Brasília, 

Distrito Federal, no Setor Comercial Norte, Quadra 3, Bloco A, Edifício Estação 

Telefônica, térreo, parte 2, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.423.963/0001-11, 

simplesmente denominada Oi, vêm, por intermédio de seu representante legal, com 

fulcro no art. 18 do Decreto n.º 5.450/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº. 8.666, de 

21 de junho de 1993, apresentar IMPUGNAÇÃO aos termos do Edital em referência, 

pelas razões a seguir expostas. 

 

RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO 

 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS instaurou procedimento 

licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica, sob o n.º 77/2018, visando à 

contratação de empresa para a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, 

nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e 

serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de 26 (vinte e seis) 

smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos chips 

SIM Card, conforme especificações e condições disponíveis no Edital e seus anexos. 

 

Contudo, a Oi tem este seu intento frustrado perante as imperfeições do Edital, contra 

as quais se investe, justificando-se tal procedimento ante as dificuldades observadas 

para participar de forma competitiva do certame. 

Saliente-se que o objetivo da Administração Pública ao iniciar um processo licitatório é 

exatamente obter proposta mais vantajosa para contratação de bem ou serviço que 

lhe seja necessário, observados os termos da legislação aplicável, inclusive quanto à 

promoção da máxima competitividade possível entre os interessados.  

Entretanto, com a manutenção das referidas exigências, a competitividade pretendida 

e a melhor contratação almejada, poderão restar comprometidos o que não se espera, 
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motivo pelo qual a Oi impugna os termos do Edital e seus anexos, o que o faz por 

meio da presente manifestação.  

 

 

ALTERAÇÕES A SEREM FEITAS NO EDITAL E NOS ANEXOS 

 

 

1. IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SUSPENSAS DE 

LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL 

 

O item 3.3.2 do Edital veda a participação de empresas que estejam suspensas de 

participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e 

empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 

 

Com efeito, o art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/1993 prevê, dentre as modalidades de 

penalidades em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração. 

 

Diante do acima exposto, faz-se necessário esclarecer que os conceitos de 

Administração e Administração Pública são distintos, nos termos dos incisos XI e XII 

do art. 6º da Lei de Licitações, in verbis: 

 

“Art. 6o - Para os fins desta Lei, considera-se: 

 

XI - Administração Pública - a administração direta e indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob controle do poder público e das 

fundações por ele instituídas ou mantidas; 

 

XII - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente;” 
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Da análise dos dispositivos legais, verifica-se que as expressões “Administração 

Pública” e “Administração” são distintas. 

 

Nesse sentido, importante citar a lição de Marçal Justen Filho a respeito do tema: 

 

“Administração Pública: A expressão é utilizada em acepção 

ampla e não deve ser identificada com ‘Poder Executivo’. 

Indica as pessoas de direito público que participam de uma 

contratação, ainda quando esta contratação se efetive através 

de órgãos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Além da 

chamada ‘Administração Direta’ (União, Estados e Distrito 

Federal, Municípios), a expressão também abrange a 

‘Administração Indireta’ (autarquias, empresas públicas e 

sociedades de economia mista). Além disso, as ‘fundações’ 

instituídas ou mantidas com recursos públicos ou outras 

pessoas de direito privado sob controle estatal estão abarcadas 

no conceito.” 

 

“Administração: A expressão isolada é utilizada para 

identificar a unidade específica que, no caso concreto, está 

atuando. A distinção entre Administração Pública e 

Administração é utilizada em algumas passagens na disciplina 

da Lei n.º 8.666. A hipótese de maior relevância encontra-se no 

art. 87, incs. III e IV, a propósito das sanções de suspensão 

temporária do direito de licitar ou de contratar e de declaração 

de inidoneidade.”1 

 

Da mesma forma entende Jessé Torres Pereira: 

 

“A distinção, para os fins de aplicação desta lei, entre 

Administração e Administração Pública encontra importantes 

aplicações. Ilustre-se com a intrincada questão de estabelecer-

se a extensão das penalidades de suspensão e de declaração 

                                                 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15ª ed. São Paulo: Editora 
Dialética, 2012, p. 142. 
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de inidoneidade, ambas acarretando a supressão temporária 

do direito de participar de licitações e de contratar. Tratando-se 

de suspensão, a supressão se dá em face da Administração; 

na hipótese de inidoneidade, o cumprimento da punição é em 

face da Administração Público.”2 

 

Este entendimento foi ratificado em recentes decisões do Plenário do Tribunal de 

Contas da União (Acórdãos nº 3.243/2012-Plenário, 3.439/2012-Plenário e Acórdão 

842/2013-Plenário)3, segundo o qual os efeitos jurídicos da referida sanção está 

adstrita ao órgão que a aplicou. Nesse sentido, destaca-se: 

 

Informativo TCU nº 147: 

1. A sanção de suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

prevista no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993, alcança 

apenas o órgão ou a entidade que a aplicou. 

“[...] O relator, ao examinar os esclarecimentos trazidos aos 

autos, lembrou que “a jurisprudência recente desta Corte de 

Contas é no sentido de que a sanção prevista no inciso III do 

art. 87 da Lei nº 8.666/93 produz efeitos apenas no âmbito do 

órgão ou entidade que a aplicou (Acórdãos 3.439/2012-

Plenário e 3.243/2012-Plenário)”. E mais: “Interpretação distinta 

de tal entendimento poderia vir a impedir a participação de 

empresas que embora tenham sido apenadas por órgãos 

estaduais ou municipais com base na lei do pregão, não estão 

impedidas de participar de licitações no âmbito federal”. 

Anotou, ainda, que, a despeito de o edital em tela não explicitar 

o significado preciso do termo “Administração” constante do 

item 2.2, “c”, os esclarecimentos prestados revelaram que tal 

expressão “refere-se à própria Seção Judiciária do Rio de 

Janeiro da Justiça Federal” e que, portanto, “o entendimento do 

órgão está em consonância com as definições da Lei nº 

8.666/93, assim como com o entendimento desta Corte”. [...] O 

Tribunal, ao acolher a proposta do relator, decidiu: a) julgar 

                                                 
2 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da administração pública. 7 ed. Rio 
de Janeiro: Editora Renovar, 2007, p. 125. 
 
3 Decisões publicadas recentemente, respectivamente, nos informativos do TCU nº 134, nº 136 e nº 147. 
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improcedente a representação e revogar a cautelar 

anteriormente concedida; b) “recomendar à Seção Judiciária do 

Rio de Janeiro da Justiça Federal que, em seus futuros editais 

de licitação, especifique que estão impedidas de participar da 

licitação as empresas que tenham sido sancionadas com base 

no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, somente pela própria Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro da Justiça Federal”. Acórdão 

842/2013-Plenário, TC 006.675/2013-1, relator Ministro 

Raimundo Carreiro, 10.4.2013. 

 

Vale mencionar que este já era o entendimento “histórico” do Tribunal de Contas 

da União, conforme se nota dos acórdãos nº 1.727/2006-1ª Câmara, nº 2.617/2010-2ª 

Câmara, nº 1.539/2010-Plenário e da Decisão nº 352/98-Plenário. 

 

Assim, ao apresentar comparativo entre a sanção de suspensão do direito de 

licitar/impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade, defende que a 

Administração é entendida, pela definição constante do inciso XI do art. 6º do 

diploma legal em comento, como sendo o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente – vale dizer, o órgão 

público. Já a Administração Pública é definida como sendo o universo de órgãos e 

entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do 

inciso XII do art. 6º da Lei n.º 8.666. 

 

Portanto, requer seja alterado o item 3.3.2 do Edital, para que seja vedada a 

participação apenas das empresas suspensas de licitar e impedidas de contratar com 

este órgão público licitante, e não com a Administração Pública em geral. 

 

 

2. DA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO ENTRE AS EMPRESAS 

DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA 

 

O item 3.3.3 do Edital veda a participação de entidades empresariais reunidas em 

consórcio. 

 

No entanto, frente à exigência editalícia de VC2 e VC3 referente às chamadas 

recebidas, a prestação completa do objeto licitado passa a demandar imperiosa 

formação de consórcio, pois as chamadas recebidas pelo usuário fora da área de 
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registro são sempre encaminhadas por empresas concessionárias ou autorizatárias de 

STFC, e não de SMP.  

 

Devido à mudança de regras impostas com a migração das antigas empresas do 

Serviço Móvel Celular – SMC para o Serviço Móvel Pessoal – SMP, o serviço de 

Longa Distância Nacional hoje é realizado, na grande maioria das vezes, pelas 

empresas que prestam o serviço de telefonia fixa comutada detentoras de CSP 

próprio, como por exemplo, a Oi S.A. com o código CSP 14, a Telemar Norte leste 

S.A. – CSP 31, a Embratel – 21, a Telefônica – 15, entre outras.  

 

Nesses termos, se é verdade que as operadoras outorgadas para prestação do 

serviço de telefonia móvel pessoal somente não podem realizar ligações de longa 

distância nacional e internacional; não menos o é que a maioria das empresas 

autorizadas pela ANATEL para prestar o Serviço Móvel Pessoal (SMP) não optou 

por obter uma outorga para prestar o STFC nas suas diversas modalidades 

(local, LDN e LDI), não requerendo, por conseguinte, a obtenção de CSP próprio. 

 

Nesses termos, é mister invocar a dicção expressa do artigo 88, da Resolução nº 477, 

da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL a possibilitar que as 

prestadoras de SMP selecionem previamente quais as operadoras de STFC, que 

encaminharão as chamadas de longa distância originadas por Usuário Visitante 

Internacional: 

 

 “Art. 88. A prestadora de SMP tem o direito de selecionar previamente as 

prestadoras que encaminharão as chamadas de longa distância originadas por 

Usuário Visitante Internacional. 

 

Com a regulamentação supracitada, parece evidente que os serviços de LDN ficaram 

exclusivos para as empresas que prestam o serviço telefônico fixo comutado, ficando 

as empresas de celular impossibilitadas de fornecer os mesmos serviços diretamente.  

 

Dessa forma, como decorrência natural decorrente da configuração regulatória do 

setor, para cobrança das respectivas chamadas será necessária a formação de 

consórcio entre a vencedora do Item 1 – VC1, empresa prestadora de SMP e uma 

empresa prestadora de STFC. 
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Afinal, é mister relembrar que as chamadas recebidas pelo usuário do SMP quando 

este estiver fora de sua área de registro (VC2 e VC3) são caracterizadas como 

segundas chamadas e consideradas como chamadas do SMP, conforme §2º, do 

artigo 87, do Regulamento do SMP, aprovado pela Resolução nº 477, transcrito a 

seguir: 

 

Art. 87. A chamada dirigida a Usuário Visitante será tratada 

como composta por 2 (duas) chamadas distintas. 

 

§ 1º A primeira chamada tem origem no usuário chamador e 

destino na Área de Registro do Usuário, cabendo seu 

pagamento ao chamador. 

 

§ 2º A segunda chamada é considerada uma chamada SMP 

e tem origem na Área de Registro do Usuário e destino no 

local em que este se encontra, cabendo seu pagamento ao 

Usuário Visitante. (grifo nosso) 

 

E nem se argumente pela mera divisão do objeto em itens (quais sejam, item 1 para 

as ligações VC1, item 2 para as ligações VC2 e o Item 3 para as ligações VC3,) ser 

supostamente suficiente, porque não contempla a exigência do artigo 78 da Resolução 

nº 316 da ANATEL. 

 

A divisão por itens garantirá, tão somente, que a vencedora dos itens 2 e 3 será a 

mesma empresa vencedora do item 1 na condição descrita no §2º, do artigo 87, do 

regulamento do SMP, aprovado pela Resolução nº 477. 

 

Para exemplificar esta situação podemos criar a seguinte hipótese: sendo declarada a 

vencedora do certame a OI MÓVEL S.A em determinados itens, seria necessário a 

TELEMAR S.A vencer também nos referidos itens, pois caso empresa diversa dessa 

vencê-los, não terá como esta prestadora de SMP utilizar-se da TELEMAR S.A 

(STFC) - empresa selecionada para reencaminhar suas chamadas, nos termos do Art. 

78 da Resolução n.º 316 da ANATEL - para completar as ligações recebidas pelo 

usuário fora de sua área de registro. 

 

Em situação análoga a esta, é importante denotar que figuram todas as operadoras de 

serviço móvel pessoal que não possuem CSP próprio, ou seja, autorização para a 
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prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado de Longa Distância Nacional – STFC 

LDN. 

 

Logo, para o adequado cumprimento das exigências constantes do item 1 do Edital 

faz-se necessária a possibilidade de participação da empresa prestadora de SMP em 

consórcio com a empresa prestadora de STFC, sob a pena de haver evidente afronta 

ao artigo 3º, § 1º, I, da Lei n.º 8.666/93, aplicável à modalidade licitatória em tela, 

conforme se depreende do artigo 9º, da Lei nº 10.520/2002, in verbis:  

 

“§1º É vedado aos agentes públicos: 

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou do domicílio das licitantes ou de 

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato;” (grifamos) 

 

A PROPÓSITO, MESMO FRENTE A ATOS DE COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA, 

CABE PONDERAR QUE A LEI DE LICITAÇÕES VEDA A EXISTÊNCIA, AINDA QUE 

POR OMISSÃO DE CLÁUSULA ESSENCIAL, DE CONDIÇÕES NO EDITAL QUE 

PREJUDIQUEM A COMPETIÇÃO, FRUSTRANDO A FINALIDADE DO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUE É A CONTRATAÇÃO DA PROPOSTA MAIS 

VANTAJOSA PARA O PODER PÚBLICO, COM PLENA OBSERVÂNCIA DO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 

 

No mesmo contexto, veja-se a lição da mais abalizada doutrina brasileira sobre o 

assunto[1]: 

 

“O edital também pode ser viciado por defeitos na disciplina 

adotada. Isso se verificará quando inexistir vínculo entre as 

exigências ou as opções contidas no edital e o interesse 

público concretamente identificável na hipótese. Isso se 

passa, fundamentalmente, nos casos de: 

a) exigência incompatível com o sistema jurídico; 

                                                 
[1]

 MARÇAL JUSTEN FILHO, In Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 7ª ed. São 
Paulo: Dialética, 2000, p. 416. 
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b) desnecessidade da exigência; 

c) inadequação da opção exercitada no ato convocatório 

relativamente ao objeto da licitação. 

 

O edital deverá subordinar-se aos preceitos constitucionais e 

legais. Não poderá conter proibições ou exigências que 

eliminem o exercício do direito de licitar, importem 

distinções indevidas ou acarretem preferências arbitrárias. 

Toda exigência formal ou material prevista no edital tem função 

instrumental. Nenhuma exigência se justifica por si própria. O 

requisito previsto no edital se identifica como instrumento de 

assegurar (ou reduzir o risco de não se obter) o interesse 

público. Assim, o interesse público concreto a que se orienta a 

licitação se identifica como o “fim” a ser atingido. Todas as 

exigências se caracterizam como “meios” de conseguir 

aquele fim. Logo, a inexistência de vínculo lógico entre a 

exigência e o fim acarreta a invalidade daquela. Somente 

se admite a previsão de exigência se ela for qualificável, 

em um juízo lógico, como necessária à consecução do 

‘fim’.” 

 

O antigo Tribunal Federal de Recursos igualmente entendia 

que ‘não cabem prevalecer cláusulas contidas em edital de 

processo licitatório que visem a limitar o número de 

concorrentes, por força de exigências não autorizadas no 

ordenamento específico, cuja a inspiração é de permitir 

ampla oportunidade a todos os que estejam capacitados à 

execução do trabalho.” [grifamos] 

 

Da mesma forma, inclusive, já decidiu o E. Tribunal de Contas da União[2]: 

 

“Considerando que restou comprovada, na gestão do Sr. Inaro 

Fontan Pereira, Diretor Geral do DNER no período de 20.4 a 

27.12.92, a inclusão de dispositivos no Edital 22/92 (item 1 

da parte IV e item 3.10 do Anexo 2), que restringiu a 

                                                 
[2]

 Ata 13/2001, DOU 11.05.2001 
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participação de consórcios de empresas e a exigir 

comprovação de atividades e aptidões com limitação de tempo, 

em desacordo com o artigo 3º, § 1º, inciso I, do Decreto-lei 

2.300/86, então vigente; ...De fato a participação de firmas 

consorciadas não era obrigatória. Entretanto, o art. 3º e seu 

inciso I do então vigente Decreto-lei 2.300/86 estabelecia 

objetivamente que “é vedado aos agentes públicos admitir, 

prever, ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que: I – comprometam, restrinjam ou frustrem o 

caráter competitivo do procedimento licitatório.”  

 

Esse dispositivo cristalizava um dos princípios mais 

fundamentais do processo licitatório, que consiste na 

busca da proposta mais vantajosa para a 

Administração...Assim sendo, embora não existisse 

dispositivo legal que impusesse explicitamente a admissão 

de consórcios de empresas nas licitações, o administrador 

não deveria ter estabelecido essa proibição. Isso porque 

está obrigado, por princípio, a buscar e a prosseguir a 

proposta mais vantajosa para a administração.” (grifamos) 

 

Por todo o exposto, para possibilitar a participação da ora Impugnante neste certame 

requer a alteração dos itens em comento para que possibilite a formação de consórcio 

de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, salvaguardando o princípio 

da competitividade e, por consequência, o princípio da busca da proposta mais 

vantajosa.  

 

 

3. EXIGÊNCIA ABUSIVA – SÓCIOS 

 

O item 3.4.5 do Edital prevê QUE FICAM VEDADAS DE PARTICIPAREM AS 

EMPRESAS 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 
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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).” 

 

Ocorre que, tal exigência mostra-se excessiva, na medida em que não possui 

finalidade correlata à execução do objeto.  

 

Além disso, as empresas de capital aberto que possuem um volume muito expressivo 

de acionistas, encontrarão grande dificuldade no processo de levantamento de 

informações tão específicas, como o grau de parentesco e vínculo empregatício de 

seu quadro acionário, as quais inclusive, não são informadas quando da aquisição das 

ações pelo público em geral. 

 

Nesse contexto, é relevante destacar que o instrumento convocatório deve se abster 

de incluir cláusulas e exigências desnecessárias à finalidade da contratação, bem 

como aquelas que frustrem o caráter competitivo do certame. 

 

A exigência imposta pelo Edital é medida extremamente restritiva à participação de 

interessados, cuja consequência direta será reduzir a participação das empresas que, 

nos termos da regulamentação dos serviços de telecomunicações, possuem outorga 

para prestação de todos os serviços licitados. 

 

Cumpre destacar que quanto aos serviços de telecomunicações - objeto ora licitado -, 

estes são regulados pela Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472, de 16 de julho 

de1997), a qual dispõe em seu artigo 6º o seguinte: 

 

“Art. 6º Os serviços de telecomunicações serão organizados 

com base no princípio da livre ampla e justa competição 

entre todas as prestadoras, devendo, o Poder Público atuar 

para propiciá-la, bem como para corrigir os efeitos da 

competição imperfeita e reprimir as infrações da ordem 

econômica.” (grifo nosso) 
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Ratificando o dever do poder público de ampliar a competição entre as Operadoras, 

com padrões de qualidade compatíveis com as exigências dos usuários, o art. 2º, 

inciso III, da LGT assim determina: 

 

“Art. 2° O Poder Público tem o dever de: 

(...) 

III - adotar medidas que promovam a competição e a 

diversidade dos serviços, incrementem sua oferta e 

propiciem padrões de qualidade compatíveis com a exigência 

dos usuários;” (grifo nosso) 

 

Ademais, o inciso I do § 1º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93 assim dispõe: 

 

“Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhes são correlatos.   

 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive 

nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede 

ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o 

da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;” (grifo nosso) 
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Inexiste no mercado uma ampla gama de opções, o que impede a inclusão de 

qualquer tipo de condição que impeça ou dificulte a participação das operadoras em 

procedimentos licitatórios, sob pena de efetiva redução na competição. 

 

Ante o exposto, requer a exclusão da exigência prevista no item 3.4.5 do Edital. 

 

4. SOBRE A EXIGÊNCIA DE CONSULTA A DETERMINADOS CADASTROS NÃO 

PREVISTOS EM LEI 

Os itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 do Edital dispõem que o pregoeiro consultará 

os sistemas de registros de sanções SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, CNAE, 

CNJ e CEIS visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a 

proibida de participar deste certame.  

Da leitura do dispositivo em comento, tem-se a impressão de que uma vez consultado 

o referido cadastro, na hipótese de haver qualquer penalidade ali inscrita, isto tornará 

a empresa com uma penalidade supostamente existente, impedida de participar do 

certame. 

Ocorre que, não se pode admitir este tipo de entendimento extensivo, pois seria o 

mesmo que admitir que empresas suspensas de licitar com a administração pública, 

estrariam impedidas de participar. 

Com efeito, o art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/1993 prevê, dentre as modalidades de 

penalidades em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração. 

Diante do acima exposto, faz-se necessário esclarecer que os conceitos de 

Administração e Administração Pública são distintos, nos termos dos incisos XI e XII 

do art. 6º da Lei de Licitações, in verbis: 

 

“Art. 6o - Para os fins desta Lei, considera-se: 

 

XI - Administração Pública - a administração direta e indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob controle do poder público e das 

fundações por ele instituídas ou mantidas; 
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XII - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente;” 

 

Da análise dos dispositivos legais, verifica-se que as expressões “Administração 

Pública” e “Administração” são distintas. 

 

Nesse sentido, importante citar a lição de Marçal Justen Filho a respeito do tema: 

 

“Administração Pública: A expressão é utilizada em acepção 

ampla e não deve ser identificada com ‘Poder Executivo’. 

Indica as pessoas de direito público que participam de uma 

contratação, ainda quando esta contratação se efetive através 

de órgãos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Além da 

chamada ‘Administração Direta’ (União, Estados e Distrito 

Federal, Municípios), a expressão também abrange a 

‘Administração Indireta’ (autarquias, empresas públicas e 

sociedades de economia mista). Além disso, as ‘fundações’ 

instituídas ou mantidas com recursos públicos ou outras 

pessoas de direito privado sob controle estatal estão abarcadas 

no conceito.” 

 

“Administração: A expressão isolada é utilizada para 

identificar a unidade específica que, no caso concreto, está 

atuando. A distinção entre Administração Pública e 

Administração é utilizada em algumas passagens na disciplina 

da Lei n.º 8.666. A hipótese de maior relevância encontra-se no 

art. 87, incs. III e IV, a propósito das sanções de suspensão 

temporária do direito de licitar ou de contratar e de declaração 

de inidoneidade.”4 

 

Da mesma forma entende Jessé Torres Pereira: 

 

                                                 
4 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15ª ed. São Paulo: Editora 
Dialética, 2012, p. 142. 
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“A distinção, para os fins de aplicação desta lei, entre 

Administração e Administração Pública encontra importantes 

aplicações. Ilustre-se com a intrincada questão de estabelecer-

se a extensão das penalidades de suspensão e de declaração 

de inidoneidade, ambas acarretando a supressão temporária 

do direito de participar de licitações e de contratar. Tratando-se 

de suspensão, a supressão se dá em face da Administração; 

na hipótese de inidoneidade, o cumprimento da punição é em 

face da Administração Público.”5 

 

Este entendimento foi ratificado em recentes decisões do Plenário do Tribunal de 

Contas da União (Acórdãos nº 3.243/2012-Plenário, 3.439/2012-Plenário e Acórdão 

842/2013-Plenário)6, segundo o qual os efeitos jurídicos da referida sanção está 

adstrita ao órgão que a aplicou. Nesse sentido, destaca-se: 

 

Informativo TCU nº 147: 

1. A sanção de suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

prevista no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993, alcança 

apenas o órgão ou a entidade que a aplicou. 

“[...] O relator, ao examinar os esclarecimentos trazidos aos 

autos, lembrou que “a jurisprudência recente desta Corte de 

Contas é no sentido de que a sanção prevista no inciso III do 

art. 87 da Lei nº 8.666/93 produz efeitos apenas no âmbito do 

órgão ou entidade que a aplicou (Acórdãos 3.439/2012-

Plenário e 3.243/2012-Plenário)”. E mais: “Interpretação distinta 

de tal entendimento poderia vir a impedir a participação de 

empresas que embora tenham sido apenadas por órgãos 

estaduais ou municipais com base na lei do pregão, não estão 

impedidas de participar de licitações no âmbito federal”. 

Anotou, ainda, que, a despeito de o edital em tela não explicitar 

o significado preciso do termo “Administração” constante do 

item 2.2, “c”, os esclarecimentos prestados revelaram que tal 

expressão “refere-se à própria Seção Judiciária do Rio de 

                                                 
5 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da administração pública. 7 ed. Rio 
de Janeiro: Editora Renovar, 2007, p. 125. 
 
6 Decisões publicadas recentemente, respectivamente, nos informativos do TCU nº 134, nº 136 e nº 147. 
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Janeiro da Justiça Federal” e que, portanto, “o entendimento do 

órgão está em consonância com as definições da Lei nº 

8.666/93, assim como com o entendimento desta Corte”. [...] O 

Tribunal, ao acolher a proposta do relator, decidiu: a) julgar 

improcedente a representação e revogar a cautelar 

anteriormente concedida; b) “recomendar à Seção Judiciária do 

Rio de Janeiro da Justiça Federal que, em seus futuros editais 

de licitação, especifique que estão impedidas de participar da 

licitação as empresas que tenham sido sancionadas com base 

no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, somente pela própria Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro da Justiça Federal”. Acórdão 

842/2013-Plenário, TC 006.675/2013-1, relator Ministro 

Raimundo Carreiro, 10.4.2013. 

 

Vale mencionar que este já era o entendimento “histórico” do Tribunal de Contas 

da União, conforme se nota dos acórdãos nº 1.727/2006-1ª Câmara, nº 2.617/2010-2ª 

Câmara, nº 1.539/2010-Plenário e da Decisão nº 352/98-Plenário. 

 

Cabe salientar que o Poder Executivo Federal, por meio do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, editou a Instrução Normativa nº 02/2010 

definindo que a aplicação da sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei nº 

8.666/1993 impossibilitará o fornecedor ou interessado de participar de licitações e 

formalizar contratos, no âmbito do órgão ou entidade responsável pela aplicação da 

sanção (art. 40, §1º, da IN nº 2/2010 SLTI-MPOG).  

 

Assim, ao apresentar comparativo entre a sanção de suspensão do direito de 

licitar/impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade, defende que a 

Administração é entendida, pela definição constante do inciso XI do art. 6º do 

diploma legal em comento, como sendo o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente – vale dizer, o órgão 

público. Já a Administração Pública é definida como sendo o universo de órgãos e 

entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do 

inciso XII do art. 6º da Lei n.º 8.666. 

Portanto, feita as distinções necessárias e reforçado o posicionamento do plenário do 

TCU sobre o tema, não se pode admitir que empresas que apresentem algum tipo de 
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penalidade sejam impedidas de participar do certame, a menos que a penalidade seja 

em face do órgão licitante. Caso contrário, não há o que se falar em impedimento. 

Nesse contexto, o mesmo racional se aplica ao disposto no item que se impugna. Não 

se pode admitir que o resultado da consulta aos cadastros em questão, caso aponte 

para algum tipo de penalidade, estenda seus efeitos de modo a impedir a empresa 

penalizada de licitar com outros órgãos, que não o penalizante.  

É necessário que seja expressamente previsto que haverá proibição de participar a 

empresa que, após consulta aos referidos cadastros, verifique-se que exista 

penalidade com o órgão licitante e não com qualquer órgão.  

Como já dito anteriormente, na eventualidade de existirem sanções registradas nesses 

cadastros, só poderia se dizer que existiria impedimento de participação, se a sanção 

ali cadastrada fosse restritiva do direito de participar de licitações, cujos efeitos estão 

limitados ao órgão penalizante na forma do Art. 87, III, da Lei 8.666/93. Ou seja, para 

que se possa associar o resultado da consulta como impeditivo de participação, a 

sanção ali registrada deve ser restritiva de participação somente com o presente órgão 

licitante. 

Assim, a simples existência de registro de penalidade de suspensão ou impedimento 

com outros órgãos que não o licitante, não pode ser condicionante da participação. 

Para que haja impedimento, a sanção registrada deve necessariamente ser em face 

do órgão licitante, sob pena de se estar ampliando o previsto na Lei 8.666/93, 

impedindo a participação de empresas punidas em quaisquer casos, ferindo 

frontalmente a jurisprudência dominante do TCU sobre o tema.  

5. REAJUSTE DOS PREÇOS E DAS TARIFAS 

Tendo em vista que o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal determina a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados com a 

Administração Pública, a Lei n.º 8.666/93 disponibilizou instrumentos aptos a recompor 

o eventual desequilíbrio entre as vantagens e os encargos originalmente pactuados.  

Assim, para a recomposição da equação econômico-financeira, surgiram diversas 

figuras, dentre elas o reajuste.  

O reajuste nada mais é do que a indexação do valor da remuneração devida ao 

particular a um índice de variação de custos. É alteração dos preços para compensar 
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(exclusivamente) os efeitos das variações inflacionárias, mantendo o valor da moeda, 

sem o que haveria desequilíbrio econômico, com prejuízo de uma das partes. 

A Lei n.º 8.666/93, em seu inciso XI do art. 40, determina a obrigatoriedade do Edital 

conter, dentre outros, “o critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do 

custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a 

data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se 

referir, até a data do adimplemento de cada parcela”.  

Da mesma forma, o inciso III do art. 55 da referida Lei elenca como cláusula 

necessária em todo contrato a que estabeleça “o preço e as condições de pagamento, 

os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de 

atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento”. 

É obrigatória, portanto, a inclusão de cláusula de reajuste, não sendo uma mera 

faculdade da Administração. 

Para Marçal Justen Filho: 

“O reajuste de preços se configura, então, como uma solução 

destinada a assegurar não apenas os interesses das licitantes, mas 

também da própria Administração. A ausência de reajuste acarretaria 

ou propostas destituídas de consistência ou a inclusão de custos 

financeiros nas propostas – o que produziria ou a seleção de 

proposta inexeqüível ou a distorção da competição.”7 

A presente licitação tem como objeto a prestação de serviços de telecomunicações, os 

quais são regidos pela Lei n.º 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações). 

Assim, as operadoras de serviços telefônicos submetem-se às disposições editadas 

pela ANATEL, a qual determina, no inciso VII do art. 19 da Lei n.º 9.472/97 (Lei Geral 

de Telecomunicações), que compete à Agência “controlar, acompanhar e proceder à 

revisão de tarifas dos serviços prestados no regime público, podendo fixá-las nas 

condições previstas nesta Lei, bem como homologar reajustes.” 

                                                 
7
 
7
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora 

Dialética, 2010, p. 558. 
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Os serviços telefônicos podem ser remunerados por meio da cobrança de tarifas ou de 

preços. A remuneração acontecerá pela cobrança de tarifas quando o serviço 

telefônico for prestado em regime público, por meio de Concessão. Por sua vez, a 

cobrança pelos serviços de telecomunicações prestados em regime privado 

acontecerá por meio de preços.  

Ressalte-se que apenas o Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC poderá ser 

prestado em regime público, por meio de Concessão do Poder Concedente. Assim, as 

concessionárias são remuneradas pela cobrança de tarifas, conforme acima explicado. 

Acerca das tarifas do STFC, o art. 42 da Resolução n.° 426/2005, que aprova o 

Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado, assim determina: 

“Art. 42. Visando a preservação da justa equivalência entre 

a prestação do serviço e sua remuneração, as tarifas ou 

preços de planos de serviço ou PUC podem ser 

reajustados ou revisados.  

Parágrafo único. Os reajustes dos valores das tarifas ou 

preços podem ser realizados em prazos não inferiores a 12 

(doze) meses, limitados estes à variação do Índice de 

Serviços de Telecomunicações (IST) ou qualquer outro 

índice que venha a substituí-lo, correspondente ao período de 

reajuste, observadas as disposições dos contratos de 

concessão ou termos de permissão ou autorização.” (grifo 

nosso). 

Com base no acima exposto, o reajuste tarifário deverá ser 

aplicado a partir do Contrato de Concessão, sob pena de 

comprometimento irreparável do equilíbrio econômico-

financeiro do referido contrato. 

De outro lado, o reajuste dos preços, ao contrário das tarifas, é automático, ou seja, 

decorridos 12 (doze) meses do contrato, deverá ser aplicado o índice previsto 

contratualmente, a fim de se recompor a equação econômico-financeira inicialmente 

estabelecida. 
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Diante disso, enquanto o reajuste das tarifas deverá acontecer de acordo com as 

determinações do Poder Concedente, o reajuste dos preços será aplicado 

automaticamente, decorridos 12 (doze) meses da Contratação. 

No âmbito dos serviços telefônicos, objeto da presente licitação, o índice a ser 

utilizado como base de cálculo no reajuste dos valores contratados é aquele expresso 

na Resolução n.º 420, de 25/11/05, expedida pela Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL, qual seja, Índice de Serviço de Telecomunicações - 

IST. 

Ante o exposto, requer a adequação do item 14.1 do Edital , do item 11.1 do Termo de 

Referência e da Clausula Quinta da Minuta do Contrato, de modo que o reajuste das 

tarifas referentes ao STFC e dos preços referentes ao SMP seja realizado da seguinte 

forma: 

Para STFC: 

"As tarifas serão reajustadas conforme homologação do Poder 

Concedente, sendo tal reajuste de aplicação imediata e 

automática, devendo ser utilizado como índice de reajuste o 

IST (Índice de Serviços de Telecomunicações) ou outro que 

venha a substituí-lo no setor de telecomunicações”. 

Para o SMP: 

“A Contratada poderá reajustar os preços de cobrança dos 

serviços a cada 12 meses, a contar da data de assinatura do 

presente instrumento, considerando seu valor básico o 

atualizado até esta data, devendo ser utilizado como índice de 

reajuste o IGP-DI”. 
 

6. BASE DE CÁLCULO DAS MULTAS EM CASO DE INEXECUÇÃO PARCIAL DO 

CONTRATO 

O item 15.4, alíneas “c” e “d” do Edital e item 18.3, alíneas “c” e “d” e o parágrafo 

terceiro da cláusula onze, alíneas “c” e “d” da minuta do contrato preveem a aplicação 

de multas sobre o valor total adjudicado, mesmo em caso de inexecução parcial.  
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No entanto, não se pode admitir que o percentual de multa, em caso de inexecução 

parcial pela Contratada, incida sobre o valor total do contrato, haja vista que a fixação 

das sanções atinentes à contratação administrativa reside na razoabilidade e na 

proporcionalidade.  

Ora, não é justa nem razoável tal determinação, posto que uma vez ocorrido o 

descumprimento tão somente de parte do contrato celebrado, é razoável que o cálculo 

da penalidade incida apenas sobre aquela parcela e não sobre o valor integral da 

contratação, como se a Contratada tivesse descumprido obrigações contratuais em 

sua totalidade.  

Desta forma, em caso de descumprimento parcial das obrigações a base de 

cálculo da multa deverá ser o valor da parcela ou do serviço em atraso, e não o 

valor total das obrigações.  

O disposto no Edital é excessivo, desproporcional e fere os princípios da legalidade e 

da razoabilidade. 

Os administrativistas classificam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

dentre outros, como referenciais que devem necessariamente ser utilizados quando da 

prática de atos pelo Poder Público, sob pena de desvio da finalidade legal a que se 

propõem. 

O ilustre Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello não deixa margem a dúvidas ao 

lecionar que: 

“Enuncia-se com esse princípio (razoabilidade) que a 

administração, ao atuar no exercício da discrição, terá de 

obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em 

sintonia com o sendo normal de pessoas equilibradas e 

respeitosa das finalidades que presidiram outorga da 

competência exercida. Vale dizer: pretende-se colocar em claro 

que não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas 

– e, portanto, jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas 

desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com 

desconsideração às situações e circunstâncias que seriam 

atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, 

sensatez e disposição de acatamento às finalidade da lei 

atributiva da descrição manejada. 
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(...) 

É óbvio que uma providência administrativa desarrazoada, 

incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, 

não pode estar conforme com a finalidade da lei. (...)  

Este princípio (proporcionalidade) enuncia a ideia de que as 

competências administrativas só podem ser validamente 

exercidas na extensão e intensidade proporcionais ao que seja 

realmente demandado para cumprimento da finalidade de 

interesse público a que estão atreladas. Segue-se que os atos 

cujos conteúdos ultrapassem o necessário para alcançar o 

objetivo que justifica o uso da competência ficam maculados de 

ilegitimidade, porquanto desbordam do âmbito da competência; 

ou seja, superam os limites que naquele caso lhes 

corresponderiam. 

Sobremodo quando a Administração restringe a situação 

jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às 

medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, 

prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que 

ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua 

liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à 

satisfação do interesse público.” (em “Curso de Direito 

Administrativo”, 12ª edição, páginas 79 a 81) 

A ilustríssima Prof. Lúcia Valle Figueiredo classifica ambos os princípios 

(proporcionalidade e razoabilidade) da seguinte forma: 

“Consoante penso, não se pode conceber a função 

administrativa, o regime jurídico administrativo, sem se inserir o 

princípio da razoabilidade. É por meio da razoabilidade das 

decisões tomadas que se poderá contratar atos administrativos 

e verificar se estão dentro da moldura comportada pelo 

Direito... não é lícito ao administrador, quando tiver de valorar 

situações concretas, depois da interpretação, valorá-las a lume 

dos seus standards pessoais, a lume de sua ideologia, a lume 

do que entende ser bom, certo, adequado no momento, mas a 
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lume de princípios gerais, a lume da razoabilidade, do que em 

Direito Civil se denomina valores do homem médio. 

Em síntese: a razoabilidade vai se atrelar à congruência lógica 

entre as situações postas e as decisões administrativas. Vai se 

atrelar às necessidades da coletividade, à legitimidade, à 

economicidade, à eficiência. 

Ao lado da razoabilidade traz-se à colação, também como 

princípio importantíssimo, o da proporcionalidade. Com efeito, 

resume-se o princípio da proporcionalidade na direta 

adequação das medidas tomadas pela Administração às 

necessidades administrativas. 

Traduz o princípio da razoabilidade a relação de 

congruência lógica entre o fato (o motivo) e a atuação 

concreta da Administração.” (grifamos) (em Curso de Direito 

Administrativo, 4ª edição, página 47 e 48) 

Extrai-se que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade caminham no 

mesmo sentido, qual seja, o de evitar eventuais abusos quando da aplicação da lei ao 

caso concreto ou nos atos administrativos emanados. Vale dizer, as consequências de 

um ato devem guardar a exata proporção com a sua extensão. 

Assim, a eventual manutenção dos percentuais de multa atacados constitui afronta 

aos princípios basilares que devem conduzir os atos deste órgão, quais sejam, os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Por todo o exposto, requer a adequação dos itens em comento, para que o percentual 

da penalidade de multa em caso de inadimplemento parcial incida sobre o valor da 

parcela ou valor do serviço em atraso, e não sobre o valor total do contrato.  

7. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

O item 21.2 do edital , o item 17.7 do termo de referência e a Cláusula Décima da 

minuta do contrato estabelecem a exigência de apresentação de garantia de 5% do 

valor do contrato, em ate 30 dias  após sua assinatura. 

Como se sabe, a atividade administrativa exige prestígio aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade.  
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Para José dos Santos Carvalho Filho, “razoabilidade é a qualidade do que é razoável, 

ou seja, aquilo que se situa dentro dos limites aceitáveis, ainda que os juízos de valor 

que provocaram a conduta possam dispor-se de forma um pouco diversa8”.  

O princípio da regra da razão se expressa em procurar a solução que está mais em 

harmonia com as regras de direito existentes e que, por isso, parece a mais 

satisfatória, em atenção à preocupação primária da segurança, temperada pela justiça, 

que é a base do Direito. 

A Administração Pública está obrigada a adotar a alternativa que melhor prestigie a 

racionalidade do procedimento e de seus fins.  

Nesse sentido, Marçal Justen Filho ensina que: 

“O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das 

competências públicas, proibindo o excesso. A medida limite é a 

salvaguarda dos interesses públicos e privados em jogo. Incumbe ao 

Estado adotar a medida menos danosa possível, através da 

compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles que se 

pretende proteger9.” 

O princípio da razoabilidade deve ser observado pela Administração Pública à medida 

que sua conduta se apresente dentro dos padrões normais de aceitabilidade. Se atuar 

fora desses padrões, algum vício estará, sem dúvida, contaminando o comportamento 

estatal. Não pode, portanto, existir violação ao referido princípio quando a conduta 

administrativa é inteiramente revestida de licitude. 

Com efeito, o princípio da razoabilidade se fundamenta nos princípios da legalidade e 

da finalidade, como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello: 

“A Administração Pública, ao atuar no exercício de discrição, terá que 

estabelecer critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em 

sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosa 

das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida.  

(...)  

                                                 
8
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011, p. 36. 

9
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora Dialética, 2010, p. 

78. 
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Com efeito, o fato de a lei conferir ao administrador certa liberdade 

(margem de discrição) significa que lhe deu o encargo de adotar, 

ante a diversidade de situações a serem enfrentadas, a providência 

mais adequada a cada qual delas. Não significa como é evidente, 

que lhe haja outorgado o poder de agir ao sabor exclusivo de seu 

líbito, de seus humores, paixões pessoais, excentricidades ou 

critérios personalíssimos, e muito menos significa que liberou a 

Administração para manipular a regra de Direito de maneira a sacar 

dela efeitos não pretendidos nem assumidos pela lei aplicada. Em 

outras palavras: ninguém poderia aceitar como critério exegético de 

uma lei que esta sufrague as providências insensatas que o 

administrador queira tomar; é dizer, que avalize previamente 

condutas desarrazoadas, pois isto corresponderia a irrogar dislates à 

própria regra de Direito10.”  

Logo, quando se pretender imputar à conduta administrativa a condição de ofensiva ao 

princípio da razoabilidade, terá que estar presente a ideia de que a ação é efetiva e 

indiscutivelmente ilegal. Inexiste, por conseguinte, conduta legal vulneradora do citado 

princípio.  

Assim, o princípio da razoabilidade acarreta a impossibilidade de impor consequências 

de severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as 

exigências da Lei ou do Edital devem ser interpretadas como instrumentais. 

Desta feita, a apresentação de garantia no percentual exigido não é razoável, razão 

pela qual se requer a modificação dos itens supracitados, para que a garantia exigida 

corresponda ao limite máximo de 1% (um por cento), bem como, não seja exigida em 

prazo tão exíguo, mas sim em 60 (sessenta) dias após a celebração do Contrato.  
 
 

8. GARANTIA EM CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO 

 

O item 10.7 do Termo de Referência e o parágrafo quatorze da cláusula quarta da 

minuta do contrato trata acerca da hipótese de garantia em caso de atraso no 

pagamento. 

 

                                                 
10 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 28 ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2010, p. 
108. 
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Não obstante, cumpre trazer à baila o art. 54 da Lei n.º 8.666/1993, que estabelece a 

aplicação supletiva dos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado no âmbito dos contratos administrativos. Adiante, verifica-se que o art. 

66 da Lei de Licitações determina que “o contrato deverá ser executado fielmente 

pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, 

respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial”. 

 

Nesse sentido, verifica-se que o eventual descumprimento da obrigação de 

pagamento da Contratante deverá gerar as devidas consequências. No caso em 

quadra, caracteriza-se a mora por parte da Contratante. Em assim sendo, deverá 

ressarcir a Contratada no que tange aos ônus de mora, a saber: juros moratórios, 

multa moratória e correção monetária. 

 

Verifica-se que a necessidade premente de ressarcimento baseia-se no fato de que 

não pode a Contratada suportar o atraso do pagamento das parcelas sob pena de 

desequilíbrio da relação contratual. Ademais, a mora da Administração culminada com 

a não incidência dos encargos devidos gera incondicionalmente o locupletamento sem 

causa desta. 

 

Por fim, verifica-se que os percentuais referentes à multa e juros moratórios devem se 

dar, respectivamente, à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura e 1% (um 

por cento) ao mês. A correção monetária deve se operar com base no IGP-DI, índice 

definido pela FGV. A razão pela fixação de tais parâmetros se dá na prática usual do 

mercado em geral, incluindo o de telecomunicações. Verifica-se que, impostos valores 

aquém do exposto, pode-se gerar para a Administração situação de flagrante 

desequilíbrio, influenciando, em última análise, no equilíbrio econômico-financeiro da 

Contratada. 

 

Pelo exposto, faz-se necessária a adequação do Item em comento referente ao 

ressarcimento em caso de atraso no pagamento da parcela contratada por parte do 

Contratante, de modo a incidir multa de 2% sobre o valor da fatura no mês de atraso, 

juros de mora na ordem de 1% ao mês e a correção monetária pelo IGP-DI. 

 

9. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA DE ACORDO COM O 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
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Da análise do Termo de Referência em seu item 13.35, bem como, do item 40 da 

Clausula Sétima da Minuta do Contrato verifica-se a previsão de que a contratada 

deverá Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 

de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor, sem, no 

entanto, mencionar acerca da apuração de culpa ou dolo. 

Insta esclarecer que a previsão contida nos sobreditos itens é desproporcional, pois 

prevê que a Contratada deverá arcar, segundo os artigos mencionados do Código de 

Defesa do Consumidor, com a reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes 

ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.  

Contudo, importante destacar que, segundo o ordenamento jurídico brasileiro a 

Contratante somente deverá arcar com o ressarcimento no limite de sua 

responsabilidade, ou seja, caso o prejuízo ou dano seja decorrente de sua culpa 

ou dolo, evidenciando a ilegalidade das cláusulas em exame. 

Neste sentido vale trazer a baila o art. 70 da Lei de Licitações, in litteris: 

“Art. 70. O contratado é responsável pelos danos causados 

diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade ou o acompanhamento 

pelo órgão interessado.” (grifamos) 

Diante do exposto, requer seja alterado os itens em comento de modo que passe a 

constar a previsão de que a Contratada só deverá arcar com as perdas e danos 

sofridos pela Contratante, caso tenha agido com dolo ou culpa, desde que garantida a 

ampla defesa da contratada. 
 

10. DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

Da leitura da cláusula primeira da minuta do contrato e o preâmbulo do edital percebe-

se que o Poder Público adota as disposições contidas na Lei nº. 8.078/90 – Código de 

Defesa do Consumidor – como aplicáveis ao presente certame. 
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Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor não disciplina a relação entre a 

Administração Pública e o Particular, sendo aplicáveis, na hipótese, as regras 

atinentes aos Contratos Administrativos, em especial a Lei nº. 10.520/2002, Decreto 

nº. 3.555/2000 e Lei nº. 8.666/93. 

Sob tal aspecto, o Administrativista Marçal Justen Filho nos ensina, com muita 

propriedade, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos contratos 

administrativos: 

“Alguém poderia defender a aplicação subsidiária do Regime 

da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), no 

tocante à responsabilidade por vício do produto ou do serviço. 

Isso é inviável, porquanto à Administração é quem define a 

prestação a ser executada pelo particular, assim como as 

condições contratuais que disciplinarão a relação jurídica. 

Ainda que pudesse caracterizar a Administração como 

“consumidor”, não haveria espaço para incidência das regras 

do CDC, estando toda a matéria subordina às regras da Lei de 

Licitações, do ato convocatório e do contrato. (...)”.11 

Isto, pois, diferentemente da Relação de Consumo, no Contrato Administrativo, o 

Contratado é que está em uma posição de sujeição perante o Poder Público. 

O Código de Defesa do Consumidor – CDC veio coibir que as livres disposições do 

Direito Privado permitissem que o fornecedor, em face de sua superioridade em 

relação ao consumidor, estabelecesse regras que tornassem a relação desigual. 

Ocorre que, nas relações regidas pelo Direito Público, as normas de Direito Privado 

são derrogadas em face de disposições de ordem pública, o que limita a vontade do 

particular. 

Outrossim, pode-se perceber a sujeição do Contratado em face do órgão licitante, 

fazendo-se uma analogia à Relação de Consumo. Enquanto, o CDC preocupa-se em 

limitar o “poder” do fornecedor em impor o contrato ao consumidor, nas relações 

regidas pelo direito público, o Contratado está sujeito aos termos do edital de licitação 

fixados pela empresa licitante. 

                                                 
11

 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 10ª edição; Ed. Dialética; p. 551. 
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Desta forma, percebe-se que seria um contra senso permitir que as normas protetivas 

do CDC impusessem ônus adicionais ao particular que já está sujeito aos temos 

contratuais fixados unilateralmente pela Contratante. 

Não bastasse, ainda que não fosse este o entendimento, a empresa estatal licitante 

não poderia ser configurada como consumidora, vez que não utiliza os serviços 

contratados como destinatária final. 

Assim nos ensina o ilustre Prof. Rizatto Nunes: 

“o CDC não regula situações nas quais, apesar de se poder 

identificar um “destinatário final”, o produto ou serviço é 

entregue com a finalidade específica de servir de “bem de 

produção” para outro produto ou serviço e via de regra não 

está colocado no mercado de consumo como bem de 

consumo, mas como de produção;”12 

Isto, pois, ao utilizar o serviço prestado pela Contratante como parte da cadeia de 

prestação de seu próprio serviço, ela não será enquadrada como destinatária final 

daquele serviço, impossibilitando a aplicação do CDC nas relações mantidas entre a 

mesma e o Contratado. 

Nesse sentido, vale citar o entendimento do STJ acerca da inclusão de cláusula 

prevendo a aplicação do CDC em contrato celebrado por ente da Administração 

Pública, in verbis: 

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NATUREZA ADMINISTRATIVA. 

1. Contrato de prestação de serviços firmado, após 

procedimento licitatório, entre a ECT e as recorrentes para a 

construção de duas agências dos Correios. Paralisação das 

obras. Alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato. Natureza da relação jurídica contratual entre a 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e as Construtoras 

prestadoras de serviços. 

                                                 
12

 Curso de Direito do Consumidor; 1ª edição; Ed. Saraiva; 2004; p. 83 
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2. Pleito recursal visando a aplicação das normas de Direito 

Privado relativas ao Direito do Consumidor com o objetivo de 

evitar prática contratual considerada abusiva. 

3. A ECT é empresa pública que, embora não exerça atividade 

econômica, presta serviço público da competência da União 

Federal, sendo por esta mantida. 

4. O delineamento básico da Administração Pública brasileira, 

seja direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

restou estabelecido no art. 37 da Constituição Federal, que no 

seu inciso XXI, fixou a licitação como princípio básico a ser 

observado por toda a Administração Pública. 

5. A Lei de Licitações e Contratos estabelece que o contraente 

poderá servir-se das cláusulas exorbitantes do direito privado 

para melhor resguardar o interesse público. É de sabença que 

as cláusulas exorbitantes são as que inexistem no Direito 

Privado e permitem ao Poder Público alterar as condições de 

execução do contrato, independentemente da anuência do 

contratado. 

6. À luz do art. 37, XXI, da Constituição Federal, a natureza do 

vínculo jurídico entre a ECT e as empresas recorrentes, é de 

Direito Administrativo, sendo certo que a questão sub judice 

não envolve Direito Privado, tampouco de relação de consumo. 

Aliás, apenas os consumidores, usuários do serviço dos 

correios é que têm relação jurídica de consumo com a ECT. 

7. Consoante o acórdão a quo, a empresa contratada não 

logrou demonstrar qualquer ilegalidade cometida pela ECT em 

face da legislação que rege os contratos públicos quando da 

licitação, ou o efetivo desequilíbrio econômico na execução da 

obra, matéria esta que não pode ser revista nesta instância 

extraordinária, ante o óbice da súmula 07. Sob essa ótica, 

resvala a tese sustentada pelas empresas recorrentes no 

sentido de que o acórdão recorrido malferiu os artigos 6º, 29 e 

51 do Código de Defesa do Consumidor, mercê de burlar as 
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regras de revisão contratual destinadas ao equilíbrio financeiro 

do ajuste firmado entre as partes. 

8. Recurso especial desprovido.” Resp 2003/0047959-4, 1ª 

Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJU: 31/05/2004, pág. 191. 

Grifo nosso. 

Portanto, requer-se exclusão da previsão de aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor na relação entre o órgão licitante e a licitante vencedora do certame, 

constante do preâmbulo da Minuta Contratual. 
 
 

11. DA RETENÇÃO DO PAGAMENTO PELA CONTRATANTE 

O parágrafo onze, cláusula quarta da minuta do contrato dispõe que Nenhum 

pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 

que isso gere direito a reajustamento de preços. 

 

Entretanto, o art. 87 da Lei de Licitações define rol taxativo de sanções aplicáveis à 

Contratada, prevendo a hipótese de advertência, multa, suspensão temporária de 

participação em licitação, impedimento de contratar com a Administração e declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. Não obstante, 

não consta em nenhum momento a previsão de retenção dos pagamentos. 

Nesse sentido, deve-se impedir que o Edital imponha à Contratada medidas que não 

estejam relacionadas ao art. 87 da Lei 8.666/1993, em obediência ao princípio da 

legalidade. Dessa forma, pode-se afirmar que a exigência editalícia em comento não 

tem razão de ser, sendo impossível promover a retenção dos pagamentos como 

sanção ao não cumprimento da regularidade fiscal. 

Esse é entendimento recentemente esposado pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU, no sentido de que a perda da regularidade fiscal no curso de contratos de 

execução continuada ou parcelada justifica a imposição de sanções à Contratada, mas 

não autoriza a retenção ou glosa de pagamentos por serviços prestados: 

 “Consulta formulada pelo Ministério da Saúde suscitou 

possível divergência entre o Parecer da Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN) 401/2000 e a Decisão nº 705/1994 – 
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Plenário do TCU, relativamente à legalidade de pagamento a 

fornecedores em débito com o sistema da seguridade 

social que constem do Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores (Sicaf). A consulente registra a 

expedição, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão de orientação baseada no Parecer 401/2000 da PGFN, 

no sentido de que “os bens e serviços efetivamente entregues 

ou realizados devem ser pagos, ainda que constem 

irregularidades no Sicaf”. Tal orientação, em seu entendimento, 

colidiria com a referida decisão, por meio do qual o Tribunal 

firmou o entendimento de que os órgãos e as entidades da 

Administração Pública Federal devem exigir, nos contratos de 

execução continuada ou parcelada, a comprovação, por parte 

da contratada, da regularidade fiscal, incluindo a da seguridade 

social. O relator, ao endossar o raciocínio e conclusões do 

diretor de unidade técnica, ressaltou a necessidade de os 

órgãos e entidade da Administração Pública Federal 

incluírem, “nos editais e contratos de execução continuada 

ou parcelada, cláusula que estabeleça a obrigação do 

contratado de manter, durante a execução do contrato, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação”, além das sanções resultantes de seu 

descumprimento. Acrescentou que a falta de comprovação 

da regularidade fiscal e o descumprimento de cláusulas 

contratuais “podem motivar a rescisão contratual, a 

execução da garantia para ressarcimento dos valores e 

indenizações devidos à Administração e a aplicação das 

penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, mas 

não a retenção do pagamento”. Caso contrário estaria a 

Administração incorrendo em enriquecimento sem causa. 

Observou, também, que a retenção de pagamento ofende o 

princípio da legalidade por não constar do rol do art. 87 da 

Lei nº 8.666/93. O Tribunal, então, decidiu responder à 

consulente que os órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal devem: a) “… exigir, nos contratos de 

execução continuada ou parcelada, a comprovação, por 

parte da contratada, da regularidade fiscal, incluindo a 

seguridade social, sob pena de violação do disposto no § 

Requerimento de Impugnação - OI Móvel S.A. (0476167)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 494



 

33 

 

3º do art. 195 da Constituição Federal”; b) “… incluir, nos 

editais e contratos de execução continuada ou parcelada, 

cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de 

manter, durante a integral execução do contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, prevendo, como sanções para o inadimplemento 

a essa cláusula, a rescisão do contrato e a execução da 

garantia para ressarcimento dos valores e indenizações 

devidos à Administração, além das penalidades já 

previstas em lei (arts. 55, inciso XIII, 78, inciso I, 80, inciso 

III, e 87, da Lei nº 8.666/93)”. (Acórdão n.º 964/2012-Plenário, 

TC 017.371/2011-2, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, 

25.4.2012) (grifo nosso) 

Na mesma esteira encontra-se a jurisprudência do STJ: 

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO. ECT. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE. DESCUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE MANTER A REGULARIDADE FISCAL. 

RETENÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS. 

IMPOSSIBILIDADE. 

1. A exigência de regularidade fiscal para a participação no 

procedimento licitatório funda-se na Constituição Federal, que 

dispõe no § 3º do art. 195 que "a pessoa jurídica em débito 

com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, 

não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios", e deve ser 

mantida durante toda a execução do contrato, consoante o art. 

55 da Lei 8.666/93. 

2. O ato administrativo, no Estado Democrático de Direito, está 

subordinado ao princípio da legalidade (CF/88, arts. 5º, II, 37, 

caput, 84, IV), o que equivale assentar que a Administração 

poderá atuar tão somente de acordo com o que a lei determina. 

3. Deveras, não constando do rol do art. 87 da Lei 8.666/93 

a retenção do pagamento pelos serviços prestados, não 

poderia a ECT aplicar a referida sanção à empresa 
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contratada, sob pena de violação ao princípio 

constitucional da legalidade. Destarte, o descumprimento 

de cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a 

rescisão do contrato (art. 78 da Lei de Licitações), mas não 

autoriza a recorrente a suspender o pagamento das faturas 

e, ao mesmo tempo, exigir da empresa contratada a 

prestação dos serviços. 

4. Consoante a melhor doutrina, a supremacia constitucional 

‘não significa que a Administração esteja autorizada a reter 

pagamentos ou opor-se ao cumprimento de seus deveres 

contratuais sob alegação de que o particular encontra-se em 

dívida com a Fazenda Nacional ou outras instituições. A 

administração poderá comunicar ao órgão competente a 

existência de crédito em favor do particular para serem 

adotadas as providências adequadas. A retenção de 

pagamentos, pura e simplesmente, caracterizará ato abusivo, 

passível de ataque inclusive através de mandado de 

segurança.’ (Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, São Paulo, Editora 

Dialética, 2002, p. 549). 

5. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 

633.432/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 22/02/2005, DJ 20/06/2005, p. 141) 

Assim, existindo na data de pagamento pendências fiscais, multas a serem 

aplicadas ou danos e prejuízos eventualmente apurados através de processo 

administrativo, em que seja assegurado devidamente o contraditório e ampla 

defesa, poderá a Administração, atendendo ao princípio da legalidade, aplicar 

uma das sanções definidas no art. 87 da Lei de Licitações, não sendo admissível a 

imposição de sanção que fuja ao rol taxativo do dispositivo legal citado. 

Frise-se que o princípio da legalidade, sendo o elemento basilar do regime jurídico-

administrativo, é considerado como aspecto indissociável de toda a atividade 

administrativa, vinculando as ações do administrador à lei, sendo decorrência direta do 

Estado Democrático de Direito. Dessa forma, impor sanção que extrapola a lei importa 

em desrespeito inexorável ao princípio da legalidade. 
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Diante disso, tendo em vista que a suspensão do pagamento pelos serviços prestados 

não consta no rol do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, o qual elenca as sanções pela 

inexecução total ou parcial do contrato, requer a modificação do item em comento.  

 

12.  FRANQUIA DE DADOS 

O item 6.17 do termo de referência prevê: 

“6.17. Para o serviço de dados ilimitados, os dispositivos de comunicação deverão ser 

habilitados e aptos para funcionamento nos principais centros urbanos, especialmente 

nas capitais, com as fran-quias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço, 

incluindo a assinatura de provedor de acesso à Internet, com garantia de Taxa de 

Transmissão Instantânea nominal mínima de 40% (qua-renta por cento) da velocidade 

de 1 Mbps para 3G, 4 Mbps para 4G e a velocidade disponível na área local nos casos 

de 2G, sempre obedecendo as normativas da ANATEL. Após a ultrapassagem do limite 

da franquia, a redução da velocidade do acesso a dados não poderá ser inferior a 128 

Kbps, e não deverá gerar custos adicionais por dados transferidos além da franquia..” 

Informamos que o entendimento do Tribunal Regional Federal, quanto à manutenção do 

acesso à internet, está aderente ao que o mercado adota. No entanto, há uma linha de 

entendimento que a velocidade de conexão após o fim da franquia se reduz, em média, a no 

mínimo 100 kbps. 

Assim, solicitamos a aceitação deste entendimento e que seja alterado no edital para 100 kbps. 

 

13. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

O item 9.6.1 do termo de referência prevê: 

“9.6.1) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada a licitante;” 

A Lei de Licitações reprova a adoção de cláusulas discriminatórias fundadas em critérios não 

pertinentes ou não relevantes para o objeto da contratação, como se vê do inciso I do § 1º do 

art. 3º:  

“Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
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desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.   

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 

inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer 

outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 

de outubro de 1991;” (grifo nosso) 

Da leitura do referido dispositivo legal, verifica-se que ao invés de declarar a invalidade de 

determinada espécie de cláusulas, a Lei de Licitações emite proibição dirigida aos 

responsáveis pela elaboração do ato convocatório, na tentativa de evitar a concretização do 

vício, antes que de reprimir, em momento posterior, a sua ocorrência.  

Assim, a regra aplica-se à elaboração dos atos de convocação de licitação. Seus destinatários 

são os titulares da atribuição de elaborar, aprovar, ratificar ou homologar os atos convocatórios.  

A Administração Pública, em qualquer licitação, tem o direito de se assegurar da idoneidade, 

da capacidade operacional e da regularidade relativa à constituição das pessoas jurídicas 

candidatas. O estabelecimento de exigências que visam à comprovação dessas condições 

situa-se na margem de discricionariedade deferida ao agente do Poder Público. No entanto, 

tais exigências não podem ultrapassar os limites legais concernentes a essa comprovação.  

Nesse sentido é o entendimento de Marçal Justen Filho a respeito do tema: 

“O dispositivo não significa, porém, a vedação a cláusulas restritivas da participação. 

Não impede a previsão de exigências rigorosas, nem impossibilita exigências que 

apenas possam ser cumpridas por pessoas específicas. O que se veda é a adoção da 

exigência desnecessária ou inadequada, cuja previsão seja orientada não a selecionar 

a proposta mais vantajosa, mas a beneficiar alguns particulares. Se a restrição for 

necessária para atender ao interesse coletivo, nenhuma irregularidade existirá em sua 

previsão. A invalidade não reside na restrição em si mesma, mas na incompatibilidade 

dessa restrição com o objeto da licitação.”[4]  
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Com efeito, a incompatibilidade poderá derivar de a restrição ser excessiva ou 

desproporcionada às necessidades da Administração. Poderá, também, decorrer da 

inadequação entre a exigência e as necessidades da Administração. 

O Edital tem que estabelecer as regras necessárias para a seleção da proposta mais 

vantajosa. Respeitadas as exigências necessárias para a seleção da proposta mais vantajosa 

para a Administração, deverão ser invalidadas todas as cláusulas que, ainda indiretamente, 

prejudiquem o caráter competitivo da licitação. 

Portanto, a previsão de exigência no Edital que não tenha pertinência e relevância para a 

seleção da proposta mais vantajosa é discriminatória e deve ser excluída. 

Esse também é o entendimento do Tribunal de Contas da União, manifestado no Acórdão n.º 

1312/2008 (Plenário): 

“Abstenha-se de incluir em instrumentos convocatórios exigências não justificadas que 

restrinjam o caráter competitivo das licitações, em observância ao art. 37, inciso XX I, 

da Constituição Federal e em atendimento aos dispositivos legais que vedam clausulas 

editalícias restritivas da competitividade, em especial o art. 3o, § 1o, inciso I, o art. 30, § 

1o, inciso I, e § 5o, da Lei no 8.666/1993.” 

Os serviços de telecomunicações, objeto ora licitado, são regulados pela Lei Geral de 

Telecomunicações (Lei 9.472, de 16 de julho de1997), a qual dispõe em seu artigo 6º o 

seguinte: 

“Art. 6º Os serviços de telecomunicações serão organizados com base no princípio da 

livre ampla e justa competição entre todas as prestadoras, devendo, o Poder 

Público atuar para propiciá-la, bem como para corrigir os efeitos da competição 

imperfeita e reprimir as infrações da ordem econômica.” (grifo nosso) 

Especialmente quanto ao setor de telecomunicações, não há uma ampla gama de opções, o 

que impede a inclusão de qualquer tipo de condição que impeça ou dificulte a participação das 

operadoras em procedimentos licitatórios, sob pena de efetiva redução na competição. 

Ratificando o dever do poder público de ampliar a competição entre as Operadoras, com 

padrões de qualidade compatíveis com as exigências dos usuários, o art. 2º, inciso III, da LGT 

assim determina: 

“Art. 2° O Poder Público tem o dever de: 
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(...) 

III - adotar medidas que promovam a competição e a diversidade dos serviços, 

incrementem sua oferta e propiciem padrões de qualidade compatíveis com a exigência 

dos usuários;” (grifo nosso) 

No presente caso, as exigências impostas pelo Edital são medidas extremamente restritivas à 

participação de interessados, cuja consequência direta será reduzir a participação das 

empresas que, nos termos da regulamentação dos serviços de telecomunicações, possuem 

outorga para prestação de todos os serviços licitados. 

A prevalecer tais exigências, restará frustrada a contratação pretendida e, consequentemente, 

não será garantida a contratação mais vantajosa para a Administração, razão pela qual requer 

sejam excluídos os itens 18.2, 18.2.1, 18.2.2 e 18.24. 

Assim a obrigatoriedade referente aos dados no atestado de capacidade técnica reconhecido 

pelo CREA de uma UF  especifica  é excessivo e desnecessário, uma vez que o documento 

que atesta a capacidade técnica deste mesmo serviço pode ser averbado por CREAS  

nacionais onde temos atestados por diversas UF’s  em  que nada impacta na entrega do 

projeto  Assim, não há a possiblidade de garantir que os atestados emitidos pela empresa 

contratada seja especifica da UF onde será instalado o serviço. 

Uma forma interessante de garantir o serviço prestado para uma empresa qualificada pode ser 

por meio da solicitação de um atestado averbado no CREA, porém reconhecido pro CREAS de 

outras UF’s sendo esta uma prática comum e aceitável entre contratadas e contratantes. 

Assim, solicitamos que este item possa ser atendido de modo que seja retirada a 

obrigatoriedade da entrega de atestado de capacidade técnica especifico de uma UF e possa 

ser entregue atestado averbado por outras Unidades da Federação. 

 

14. PRAZO DE ENTREGA 

O item 15.6 do termo de referência prevê: 

“15.6. O prazo de entrega, deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, no caso dos SIM 

Cards, já devidamente preparados para ativação do serviço, e de até 30 (trinta) dias 

corridos para os aparelhos smartphones, contados a partir da data de assinatura do 

contrato.” 
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Para ampliar a competitividade e participação no certame e proporcionar preço mais vantajoso 

para essa Administração, faz-se necessário o aumento do prazo de fornecimento e ativação 

especificado no edital de forma a garantir a perfeita entrega em prazo exequível, conforme 

prática de mercado.  

Esclarecemos que este fornecimento envolve diversos processos internos e análises de 

diferentes áreas da Contratada, bem como a verificação do estoque de equipamentos e 

eventual solicitação junto ao fabricante, além do devido envio para o endereço da Contratante, 

fato que pode impactar diretamente no prazo dependendo da localidade uma vez que esta 

entrega é feita normalmente pelos Correios. 

Sendo assim, solicitamos que este prazo especificado no edital seja alterado para até 30 dias 

corridos. Para a entrega dos SIM Cards e dos aparelhos. 
 

PEDIDO 

 

Para garantir o atendimento aos princípios norteadores dos procedimentos licitatórios, 

a OI requer que V. Sª julgue motivadamente a presente Impugnação, no prazo de 24 

horas, acolhendo-a e promovendo as alterações necessárias nos termos do Edital e 

seus anexos, sua consequente republicação e suspensão da data de realização do 

certame.  

 

Maceió/AL, 11 de dezembro de 2018 

 

 
__________________________________ 

PAULO SERGIO ALVES DE MORAES 

RG nº 17061796-8 SSP/SP 

CPF nº 097.323.788-08 

PROCURADOR 

____________________________________ 

TEREZA ELIZABETH BATISTA M. MACHADO 

CPF nº 426.580.713-53 

RG nº 97026003832 SSP-CE 

PROCURADORA 

 

Requerimento de Impugnação - OI Móvel S.A. (0476167)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 501



���������� �����	��
�������������������	������������������������������ !"�#$%&'(�$)*��
�+������)$����� ��

�����	��
�������������������	������������������������������ !"�#$%&'(�$)*��
�+������)$����� �� ���

,-./0123456/35/1789:954:95/;<=640/>623456?5=64@A45B67CD9=C84E
/FGHG./0I45JK5L4K/M6L7L2J/NL=A0/>I45JK5L4K@A45B67CD9=C84EO/0P524L:95/;L4:95L46/Q45L450

>R524L:95S45L45@A45B67CD9=C84E
/,GTG./UUVUWVWXUY/XUZW[/\M

/]̂ _̂̀Ta./Qb3Z/c=7?d/ef/MeghN/iV1/B/fM\jkl1mne/B/\hVooVWXUY/pXUq
//

r
r
r
r

stuvwrxyz{ur|}t~�ur�{�}�r�}r�uty}�r����u���}���t�
r�uwr���t�yr�}r�{�z�z}t�z}r���ytr�y��t}y�}�yt��t}�y{��z���t�

r��wr�uz~{y�r�u�}r�}r�{��}�tyr�z��utr��uz~{y��z��ut�u���}���t��r��}���}r�t�����yrxyty��u�r�}{���y�}��
��}���}��yty��u��u���}���t�

r�y�}wr�z}�r��r�}�r����r��w��w��r�����
r|z��}��wr �{�¡r�¢r��£¤¥r|¦�r�r¢�x§̈©�ª«�r�rx¤¦¬¬¦����r��®

rr

°̄±²³́µ¶̄°±·µ±̧°µ¹¶ºµ³¶»³°́±¼
¶
½¾¶¿̧°»À́±¶́±¶̧»±ÁÂ¶ÃÀ±¶ÁµÂ¶̧¾Ä±́±¾¶³¶Ä³°ÅÆ̧Ä³ÇÈµ¶¹¶³¶ÉÊËÌÉÍÎÏËÐÑÒ¹¶Æµ¾¶Â±́±¶±¾¶Ó°³ÂÔÕ̧³Ö×Ø¹¶Áµ¶Ù±»µ°
Úµ¾±°Æ̧³Õ¶Ûµ°»±¹¶ÜÀ³́°³¶ÝÞ¹¶ÓÕµÆµ¶ß¶à¶½́á¶½Â»³ÇÈµ¶â±Õ±ãäÁ̧Æ³¶à¶âå°°±µ¶à¶̄³°»±¶æ¶à¶ßÂ³¶Ûµ°»±¹¶Ú½̄¶çÝçèÞéêÝÝ¹
Á̧ÂÆ°̧»³¶Áµ¶ÚÛ̄ëÖìØ¶Âµº¶µ¶Ááí¶ÝîáïæÞáêðÞÖÝÝÝèéèè¶ñòó̧ôõ¹¶Äµ°¶Â±À¶°±Ä°±Â±Á»³Á»±¶Õ±·³Õ¹¶Æµ¾¶ãÀÕÆ°µ¶Áµ¶³°»á¶èö¶́µ
×±Æ°±»µ¶Ááí¶îáïîÝÖæÝÝî¹¶÷øùúûúüý÷ùËÊþøÿ�ü÷���Ë÷�ûËýúùþ�ûË��ËÎ��ý÷�Ë��Ë		Ñ
��ËúþËùú�úù�ü��÷¹¶Ä±Õ³Â¶°³²�±Â¶³
Â±·À̧°¶±�ÄµÂ»³Â¹¶±¾¶³Á±�µá
¶
�úü��ú�÷Ë÷�ÿû÷ùË�Ëùú�ú��þúüý��
¶
ß»Â¹
¶
�������� !"��#�$�%�&��'� ��%

¶()*+,-./0123.45.6)78-9,:8;0<=>+8?8,180
.@81):018,./98)*:)-./01201,:8;0-.A.@B
.CDEF.GDDHIJHEG

2-K083*):3L1

M*+)1)N0O.P;3.Q,*:0-.@>R0*:S.ITEE.A.HU.,*+,1.A.V,8110.W,28?>.A.B01:,9)X,.A./M.A./MW.IJYZEAJET
¶

¶P.R,1?,.,?8R,.)-:[.9)7,9R)*:).210:)78+,3

\]̂rxx_̀zy{�a��ybcu
rdefghihj]k̂r�}l�y�a}�ty�rm�r�}r�u�}v�tur�}r����r�¬w�n
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de dezembro de 2018.
Senhor Assessor Jurídico da Direção Geral,
 
Solicito-lhe apreciar e opinar sobre o Pedido de

Impugnação ao Edital apresentado (0476167).
Reitera-se a necessidade de apreciar o Pedido de

Esclarecimento (0475812) e Pedido de Impugnação ao Edital
(0476103) pretéritos.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE,
Pregoeiro, em 11/12/2018, às 13:36, 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
0476168 e o código CRC 3E157B45.
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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 : 0005890-83.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : PREGÃO 77/2018. TELEFONIA MÓVEL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

Parecer nº 2014 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Pregoeiro,
 
Conforme solicitado por V. Sa., no despacho

contido no  evento  0475813, acerca do pedido de
esclarecimento de cinco itens do edital do pregão em epígrafe,
apresentado pela Telefônica Brasil S/A (0475812), tem-se que
as questões levantadas nos itens 1, 3, 4 e 5, parecem que
podem ser melhor esclarecidas pela Seção de Licitações e
Contratos.

Quanto ao item 2, transcreve-se o na íntegra, para
melhor visualização do tema:

 

02. ESCLARECIMENTO ACERCA DA
EXIGÊNCIA DOS COMPROVANTES DE
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
NECESSIDADE DEATENDIMENTO AO
ARTIGO 30 DA LEI 8.666/1993.
O item 9.6 do edital (e subitens) aponta os
documentos que a s licitantes deverão
apresentar para fins de comprovação de
qualificação técnica dos licitantes:
 
9.6.1) Certidão de registro ou inscrição
no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA da
região a que estiver vinculada a licitante;
9.6.2) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e
compatível com o objeto deste Pregão,
mediante cópia do contrato de concessão
ou do termo de autorização para a
Prestação de Serviço Móvel Pessoal
(SMP) pós-pago, outorgada pelo poder
concedente nos termos da legislação em
vigor, ou da publicação do seu extrato no
Diário Oficial da União.
 
A lei 8.666/1993 apresenta, em números
clausus, no seu artigo 30, quais são as
espécies de documentos de qualificação
técnica que podem ser exigidos na fase de
habilitação de determinada licitação,
sendo tal legislação plenamente aplicável
à sistemática do pregão, quer presencial,
quer eletrônico.
Vejamos a redação do referido artigo:
 
Art.30. A documentação relativa à
qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade
profissional competente;
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II - comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e
compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da
licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico
adequados e disponíveis para a realização
do objeto da licitação, bem como da
qualificação de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizará
pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão
licitante, de que recebeu os documentos,
e, quando exigido, de que tomou
conhecimento de todas as informações e
das condições locais para o cumprimento
das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos
previstos em lei especial, quando for o
caso. (grifos nossos)
 
Destaca-se que tal rol é taxativo, se
tratando de um limite máximo de
exigências, não sendo obrigatória a
previsão de todos os documentos em
qualquer edital.
E, para que se atenda o princípio da
proporcionalidade, a Administração deve
adequar o instrumento convocatório de
modo a exigir apenas o necessário ao
atendimento do interesse público. É o
preceito constitucional inscrito no inciso
XXI do art. 37 da Constituição da
República:
 
XXI - ressalvados os casos especificados
na legislação, as obras, serviços, compras
e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos
os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações.
 
Assim, considerando que a
qualificação técnica das prestadoras
do Serviço Móvel Pessoal pode ser
suficiente e seguramente
comprovada pela autorização da
ANATEL, Agência Reguladora do
setor de Telecomunicações, e
atendendo ao princípio da
proporcionalidade, requer-se a retirada
da exigência desnecessária e inadequada
ao fim deste certame do texto do
instrumento convocatório.
No que toca ao exigido no item 9.6.2, de
modo a atender a pretensão de
comprovação  de aptidão para
desempenho, a licitante indica a
possibilidade de fornecimento de termo
da Anatel bem como atestado de
prestação do serviço".
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Como se verifica, a empresa requer que o

atendimento quanto à exigência contida no retrotranscrito
item 9.6.2 do edital, seja viabilizado pela apresentação
do termo  de autorização da Anatel,  o que é exatamente o que
prescreve a redação do combatido item 9.6.2:

 
"9 - DA HABILITAÇÃO
 
9.6. Qualificação Técnica:
(...)
 
 
9.6.2) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente
e compatível com o objeto deste
Pregão, mediante cópia do contrato de
concessão OU do termo de autorização
para a Prestação de Serviço Móvel
Pessoal (SMP) pós-pago, outorgada
pelo poder concedente nos termos da
legislação em vigor, ou da publicação do
seu extrato no Diário Oficial da União."

 
Desta forma, parece a esta AJ-DG esclarecido o

tema suscitado, sugerindo a remessa do esclarecimento
relativo aos   itens  1, 3, 4 e 5, se for o caso,  à Seção de
Licitações e Contratos. 

 
 
Ao Senhor Pregoeiro, para as providências que

entender convenientes.
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 11/12/2018, às 16:06, 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
0476393 e o código CRC DE826A44.

0005890-83.2018.6.02.8000 0476393v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de dezembro de 2018.
 
Senhor Pregoeiro,
 
Conforme solicitado por V. Sa., no despacho

contido no  evento  0475813, acerca da análise do pedido de
impugnação ao edital do pregão em epígrafe, apresentado pela
TIM S/A (0476103)  tem-se que as questões levantadas 
parecem ser da alçada do setor requisitante, pelo que se
devolvem os presentes autos.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 11/12/2018, às 16:05, 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
0476447 e o código CRC D678D361.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de dezembro de 2018.
Senhor Pregoeiro,
 
Conforme solicitado por V. Sa., no despacho

contido no  evento 0476168, acerca da análise do pedido de
impugnação ao edital do pregão em epígrafe, apresentado pela
empresa OI Móvel S/A (0476167), num total de 14 itens,  tem-
se que as questões levantadas nos itens  2 (consórcio), 5
(reajuste), 12 (franquia de dados) e 14 (prazo de
entrega) parecem ser da alçada do setor requisitante, pelo que
se devolvem os presentes auto quanto a esses itens,
permanecendo os demais nesta AJ-DG.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 11/12/2018, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0476512 e o código CRC 1F26CCB4.

0005890-83.2018.6.02.8000 0476512v1
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PROCESSO : 0005890-83.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : PREGÃO 77/2018. TELEFONIA MÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.

 

Parecer nº 2016 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO

 
O Ilmo. Sr. Pregoeiro solicita a elaboração de

parecer acerca do pedido de impugnação formulado pela
empresa Oi Móvel S.A. (0476167), versando sobre possíveis
inadequações do edital do certame licitatório em epígrafe.

 

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 
Neste ponto, é de interesse transcrever o que

dispõe a respeito o Decreto nº 5.450/05, verbis:
 

“Art.18. Até dois dias úteis antes da data
fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato
convocatório do pregão, na forma
eletrônica.
 

§1o Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo
setor responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no
prazo de até vinte e quatro horas.
 

§ 2o Acolhida a impugnação contra o ato
convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.”

 
Estando o referido pregão eletrônico marcado para

ocorrer no próximo dia 14 e tendo sido enviado o pedido de
impugnação hoje, dia 11, clara sua tempestividade, pelo que
deve ser conhecido, considerando, ainda, que, a teor da
legislação supracitada, qualquer pessoa é parte legítima para
impugnar o ato convocatório.

 
2. DOS QUESTIONAMENTOS DA  OI MÓVEL S.A.

 

2.1 IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SUSPENSAS DE LICITAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

 

O presente item será tratado conjuntamente com o
item 2.4, mais adiante.

 

2.2 DA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO ENTRE AS EMPRESAS
DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA
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Remete-se o presente tema ao setor requisitante.
 

2.3 EXIGÊNCIA ABUSIVA – SÓCIOS (NEPOTISMO)

 

A empresa impugnante requer a exclusão de
cláusula editalícia que trata da vedação de nepotismo.

 
Como se sabe, tal exigência, no âmbito do Poder

Judiciário, emana da Resolução nº 07/2005, do Conselho
Nacional de Justiça, que, em seu artigo 3º é peremptória:

 
“Art. 3º É vedada a manutenção,
aditamento ou prorrogação de contrato de
prestação de serviços com empresa que
venha a contratar empregados que sejam
cônjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, inclusive, de ocupantes
de cargos de direção e de
assessoramento, de membros ou juízes
vinculados ao respectivo Tribunal
contratante, devendo tal condição constar
expressamente dos editais de licitação.
(Redação dada pela Resolução n° 9, de
06.12.05)”

 
Frise que, em seus consideranda, referida

Resolução fundamenta-se nos princípios da moralidade e da
impessoalidade consagrados no caput do artigo 37 da Carta
Magna, afastando, desde já, eventual pecha de ilegalidade da
exigência, posto estarem expressamente previstos tais
princípios, como não poderia deixar de ser, no artigo 3º da
Lei nº 8.666/93, verbis:

 
“Art. 3o  A licitação destina-se a garantir
a observância do princípio constitucional
da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos.”
 (Redação dada pela Lei nº 12.349, de
2010)  

 
Assim, sugere-se a manutenção da cláusula

impugnada.
 

2.4. SOBRE A EXIGÊNCIA DE CONSULTA A DETERMINADOS CADASTROS NÃO
PREVISTOS EM LEI

 

Em suas razões de impugnação, acerca sobre a
exigência de consulta a determinados "cadastros não
previstos em lei", a empresa agita o seguinte tema:  

"Os itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 do
Edital dispõem que o pregoeiro
consultará os sistemas de registros de
sanções SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS
DO TCU, CNAE, CNJ e CEIS visando
aferir eventual sanção aplicada à
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licitante, cujo efeito torne-a proibida
de participar deste certame.
Da leitura do dispositivo em comento,
tem-se a impressão de que uma vez
consultado o referido cadastro, na
hipótese de haver qualquer
penalidade ali inscrita, isto tornará a
empresa com uma penalidade
supostamente existente, impedida de
participar do certame. Ocorre que, não
se pode admitir este tipo de entendimento
extensivo, pois seria o mesmo que admitir
que empresas suspensas de licitar com a
administração pública, estrariam
impedidas de participar.
(...)
 
É necessário que seja expressamente
previsto que haverá proibição de
participar a empresa que, após consulta
aos referidos cadastros, verifique-se
que exista penalidade com o órgão
licitante e não com qualquer órgão.
Como já dito anteriormente, na
eventualidade de existirem sanções
registradas nesses cadastros, só poderia
se dizer que existiria impedimento de
participação, se a sanção ali cadastrada
fosse restritiva do direito de participar de
licitações, cujos efeitos estão limitados ao
órgão penalizante na forma do Art. 87, III,
da Lei 8.666/93. Ou seja, para que se
possa associar o resultado da
consulta como impeditivo de
participação, a sanção ali registrada
deve ser restritiva de participação
somente com o presente órgão
licitante.
Assim, a simples existência de registro de
penalidade de suspensão ou impedimento
com outros órgãos que não o licitante,
não pode ser condicionante da
participação. Para que haja impedimento,
a sanção registrada deve necessariamente
ser em face do órgão licitante, sob pena
de se estar ampliando o previsto na Lei
8.666/93, impedindo a participação de
empresas punidas em quaisquer casos,
ferindo frontalmente a jurisprudência
dominante do TCU sobre o tema."
(grifos não constam do original)

 

Vejamos então o que indica os combatidos itens do
edital do pregão em epígrafe:

 

"9 - DA HABILITAÇÃO
9.1. 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
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cadastros:
9.1.1. SICAF; 9.1.2. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da
União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
9.
1.3. Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça ( www. cnj. - jus.br/
improbidade
_adm/consultar_requerido.php).
9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo
Tribunal de Contas da União – TCU;
9.1.5. 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.
9 . 1 . 6 . Constatada a existência de
sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de
participação." 
(grifos não constam do original)
 

De início, verifica-se que a empresa impugnante
não informa quais dos cadastros por ela referidos não
seriam  previstos em lei.

Ao depois, verifica-se de uma simples leitura do
item 9.1 do edital e seguintes, que desde que exista sanção
que impeça a participação no certame, é evidente que a
empresa deverá ser inabilitada, na forma do edital e da Lei.

 
E que sanções seriam essas que impediriam a

participação?
De relevo transcrever o que preconizam os Art. 87

e 88, da lei de Licitações:
 

"Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do
contrato a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as
seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento
convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não
superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da
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sanção aplicada com base no inciso
anterior.

§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor
da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou
cobrada judicialmente.

§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV
deste artigo poderão ser aplicadas juntamente
com a do inciso II, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3o  A sanção estabelecida no inciso IV deste
artigo é de competência exclusiva do Ministro
de Estado, do Secretário Estadual ou
Municipal, conforme o caso, facultada a defesa
do interessado no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo
a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos
de sua aplicação.           (Vide art 109 inciso III)

 
Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e
IV do artigo anterior poderão também ser
aplicadas às empresas ou aos profissionais que,
em razão dos contratos regidos por esta Lei:

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

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

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

 
 
Ora, se alguma empresa eventualmente estiver

impedida de contratar com a Administração (apenas com o
TRE-AL) ou com a Administração Pública (o que inclui
também o TRE-AL), em virtude de sanção aplicada, com fulcro
nos artigos 87, III e IV e 88, da Lei nº 8.666/93,  tal condição
será obrigatoriamente verificada  pelo TRE-AL nos cadastros
acima citados pela empresa (SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS
DO TCU, CNAE, CNJ e CEIS), sendo esse o instante ideal para
tanto.

Havendo impedimentos que tais, não poderá a
empresa ser habilitada no certame. 

 
Assim, sugere-se a manutenção da redação

impugnada.
 

2.5. REAJUSTE DOS PREÇOS E DAS TARIFAS

 

Remete-se o presente tema ao setor requisitante.
 

2.6 BASE DE CÁLCULO DAS MULTAS EM CASO DE INEXECUÇÃO PARCIAL DO
CONTRATO

 
A empresa impugnante. combate a redação do

seguintes dispositivos do edital,  item 15.4, alíneas “c” e “d”
do Edital e item 18.3, alíneas “c” e “d” e o parágrafo terceiro
da cláusula onze, alíneas “c” e “d” da minuta do
contrato,   por entender, em síntese, excessiva a penalidade
que veiculam.
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Note-se que os dispositivos vergastados apresentam

consonância à legislação de regência, a saber, o art. 87 da Lei
nº 8.666/93, verbis:

 
“Art.87. Pela inexecução total ou parcial
do contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sanções:
 
I - advertência;
 
II - multa, na forma prevista no
instrumento convocatório ou no
contrato;”

 

Observe-se que a lei remete ao ato convocatório ou
ao contrato o tratamento devido, pelo que interessa ao
deslinde da questão, a imperfeições na execução do contrato.

 
É evidente que tal tratamento não poderia

prescindir da observação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e é o que ocorre no presente caso, haja
vista a previsão editalícia, da aplicação de multa calculada
sobre o valor total do contrato para os eventos que a
Administração entendeu sensíveis e importantes.  

 
É verdade que a inexecução poderá ser considerada

grave, caso venha a ocorrer um atraso de grande monta na
execução dos serviços ou na regularização de eventuais
vícios, o que, diante da necessidade e importância do serviço
a ser contratado soa bastante razoável, devendo-se lembrar,
ainda, que são plenamente assegurados à futura contratada,
em qualquer hipótese, a ampla defesa e do contraditório, de
acordo com previsão editalícia.

 
De qualquer forma, dada a ponderação da

penalidade quanto à criticidade do evento, parece de bom
alvitre submeter a proposição ao setor requisitante,
que poderá avaliar, à luz da necessidade dos serviços,
sua adequação.

 
Assim, caso o setor requisitante mantenha tal

redação, esta AJ-DG entende que nada há a prover
relativamente a esse questionamento.

 

2.7 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

 

A empresa requer, em síntese, seja diminuído o
percentual fixado para a garantia, no item 17.7 do edital, para 
1% (um por cento)”.

 
Note-se que a exigência contida no referido item

17.7 do edital do pregão eletrônico em epígrafe, tem sede
legal (Art. 56, Lei nº 8.666/93), tendo sido estabelecida,
inclusive quanto ao percentual de 5%, pela autoridade
competente, parecendo razoável, diante da importância e
essencialidade do serviço pretendido, importante para o
funcionamento desta Justiça Especializada, pelo que, do ponto
de vista jurídico, nada há a prover.

 

2.8 GARANTIA EM CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO
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A empresa impugnante insurge-se contra a redação 
10.7 do Termo de Referência e o parágrafo quatorze da
cláusula quarta da minuta do contrato,  inclusive ponderando
que as penalidades pelo inadimplemento da contratante
estariam fora de parâmetros razoáveis.

Tais itens determinam:
 

"CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA
FORMA DE PAGAMENTO
O contratante pagará à contratada, pelos
serviços prestados, os preços constantes
de sua proposta, sendo de R$ XX (XXXX)
o valor global estimado deste contrato. 
(...)
PARÁGRAFO QUATORZE - 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%"

  
Insta registrar, que tal dispositivo reproduz a

fórmula e o tratamento dispensado a esse evento pelo
Tribunal de Contas da União, em suas licitações - paradigma a
ser sempre seguido pela Administração Pública Federal,
conforme se pode verificar no edital do Pregão Eletrônico nº
13/2013,  e que pode ser facilmente consultado no site
www.tcu.gov.br, pelo que se opina pela manutenção do
dispositivo.

 

2.9 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA DE ACORDO COM O
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

 

Este tema será tratado conjuntamente com o item
2.10.

 
2.10 DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

 
A empresa impugnante  requer a exclusão da

previsão de aplicação do Código de Defesa do Consumidor na
relação entre o órgão licitante e a contratada, constante do
preâmbulo da minuta contratual.

Sem embargo de haver entendimentos contrários à
aplicação do CDC à seara dos contratos administrativos, como
bem trouxe à balia a empresa impugnante, tem-se que o TCU
entende pela sua aplicação, salvo eventual evolução
jurisprudencial. 

 Frise-se que o art. 54 da Lei nº 8.666/93,
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que determina que os contratos administrativos são regidos
pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público e de
direito privado e, também, pela teoria geral dos contratos,
parece autorizar tal conclusão. 

O Tribunal de Contas da União assim já
considerou,  conforme se verifica em trechos da Decisão nº
1.045 – Plenário: 

 
"...4 - Da relação de consumo – Aplicação
do CDC à Administração Pública
Leon Fredja assim sintetiza a matéria
do CDC:
Para o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor – Lei 8078, de 11 de
setembro de 1990 – consumidor é toda
pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como
destinatário final. Destacam-se, entre os
direitos básicos do consumidor, a
modificação das cláusulas contratuais que
estabeleçam prestações desproporcionais
ou sua revisão em razão de fatos
supervenientes que as tornem
excessivamente onerosas, a facilitação da
defesa de seus direitos, com a inversão do
ônus da prova a seu favor, a efetiva
prevenção e reparação dos danos
patrimoniais e morais, individuais,
coletivos e difusos. (FREDJA, artigo
apresentado no I Seminário Ibero-
Americano de Direito dos Consumidores)
E prossegue ensinando: 'sem dúvida,
aplica-se o Código de Proteção e Defesa
do Consumidor, ainda que se trate de
contrato administrativo, quando a
contratante é a Administração, no sentido
que lhe dá a Lei 8666/93, sendo ela
consumidora ou usuária, porque adquire
ou utiliza produto ou serviço, como
destinatária final. A lei não faz
distinção entre as pessoas jurídicas
que adquirem bens ou usufruem
serviços. Não há por que se lhe negar
a proteção do CPDC, já que o Estado
consumidor ou usuário é a própria
sociedade representada ou
organizada.'
Este também é o pensamento de Celso
Bastos, que não exclui o Estado quando
adquire produtos ou é usuário (in
Comentários à Constituição do Brasil,
Saraiva, 2º volume, 1989).
Toshio Mukai adverte, com muita
propriedade, que o Código pode e deve
ser invocado pela contratante, já que, ao
contratar o fornecimento de bens ou
serviços, coloca-se na condição de
destinatária final e, portanto, o manto
protetor dessa lei não pode ser ignorado.
O TCU vem reconhecendo a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor para a
Administração Pública, no pólo passivo da
relação de consumo. A exemplo, a
Decisão 634/96 – Plenário, traz a seguinte
passagem extraída do Voto do Exmo. Sr.
Ministro Homero Santos:
A Carta Magna, entre os princípios que
estabelece para a atividade econômica
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(art. 170), consagra o da livre
concorrência (inciso IV) e o da defesa do
consumidor (inciso V). A Administração
Pública enquadra-se perfeitamente como
consumidora nesse contexto – sendo em
muitos casos, inclusive, consumidora
majoritária de determinados bens ou
serviços ofertados pela iniciativa privada
– para efeito da proteção conferida pela
Constituição Federal e pela legislação
ordinária aos consumidores em geral,
como o Código de Defesa do Consumidor,
por exemplo.
Firma-se esta premissa, pois que irá
permear a análise do presente caso,
através da aplicação de normas
do CDC pertinentes.
(...)
Todas estas soluções estão amparadas no
art. 47 do CDC (interpretação das
cláusulas contratuais da maneira mais
favorável ao consumidor) c/c o art. 51,
inciso IV (obrigações que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada) e
seu § 1º, inciso III (exagerada é aquela
que se mostra excessivamente onerosa
para o consumidor), do CDC.
(...)
Decisão nº 1045/2000 – Plenário
O Tribunal de Contas da União, em
Sessão Plenária, diante das razões
expostas pelo Relator, com fulcro no art.
43, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art.
194, inciso II, do Regimento Interno deste
Tribunal, decide:
(...)
8.2 determinar à Companhia Estadual de
Habitação e Obras Públicas (CEHOP) que:
8.2.1 nos termos da Cláusula 3ª, item 3.8,
do Contrato 055/94, firmado entre a
CEHOP e a Construtora Norberto
Odebrecht, c/c o art. 40, inciso XI, da Lei
8.666/93, art. 27, inciso II, da Medida
Provisória nº 681/94, e artigos 6º, inciso
V, 47 e 51, inciso IV, e § 1º, inciso III, do
mesmo artigo, do Código de Defesa do
Consumidor e de critérios adotados em
contrato celebrado com a mesma
Construtora para as obras do Projeto de
Irrigação de Jacarecica II (Contrato
14/92), revise todos os pagamentos
efetuados à Construtora Norberto
Odebrecht, fazendo retornar os valores
pagos a maior, de forma que os preços
originais sejam reajustados por índices
que reflitam a efetiva variação de preços.
(TCU, Decisão nº 1045/2000, Plenário,
Min. Rel. Adylson Motta, DOU de
10.01.2001.)"

 
No mesmo sentido, da aplicabilidade do CDC em

contratos administrativos, tem-se   a Decisão nº 202/2002 - 1ª
Câmara do TCU abaixo:

 
"Decisão nº 202/2002 – Primeira Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da
União, reunidos em sessão da Primeira
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Câmara, diante das razões expostas pelo
Relator, e com fundamento no art. 48 c/c
os artigos 32, parágrafo único, e 33 da
Lei 8.443/92 e nos arts. 230 e 233 do
Regimento Interno, DECIDEM:
8.1. conhecer do expediente encaminhado
pela Diretoria de Contas da Marinha
como Pedido de Reexame e dar-lhe
provimento parcial;
8.2. dar à determinação constante do item
II, do Ofício - 3ª Secex 1.064/00, que
comunicou ao IPqM a deliberação tomada
por esta Primeira Câmara, em sessão de
6.6.00, contida na Relação 44/00, Ata
19/00, a seguinte redação:
II - observe, nas contratações futuras, as
disposições constantes da Lei 8.666/93,
artigo 57, que dispõe sobre o prazo da
duração dos contratos, sem incluir no
período de vigência o prazo de garantia,
uma vez que esse direito, de acordo com
o que preceitua o art. 69, e o § 2º, do art.
73, todos da Lei 8666/93, perdura após a
execução do objeto do contrato.
8.3. esclarecer ao IPqM que, nas
hipóteses em que for aplicável a Lei
8.078/90, poderá exigir do contratado,
termo de garantia em separado, segundo
o disposto no art. 50 e parágrafo único,
da mencionada lei; e
8.4. dar ciência desta Decisão ao IPqM e
à Diretoria de Contas da Marinha. (TCU,
1ª Câmara, Rel. Min. Walton Alencar
Rodrigues, Ata nº 15/2002, DOU de
22.05.2002.) 
(grifos não constam do originais)

 
 
Com essas informações, lembrando que não é

uníssono o  posicionamento doutrinário e jurisprudencial
(conforme exposto pela empresa impugnante, que ora se
referencia), esta AJ-DG entende pela aplicação do CDC, ainda
que subsidiariamente, aos contratos administrativos, tendo
em conta o que preconiza o caput do Art. 54, da Lei nº 8.666,
in fine, bem como as anteditas decisões do TCU.

Assim, sugere-se a manutenção do item vergastado.
 

2.11 DA RETENÇÃO DO PAGAMENTO PELA CONTRATANTE

 

A empresa impugnante requer a modificação
da seguinte passagem do edital/contrato, que no seu
entendimento, caracteriza retenção indevida de pagamento:

"CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA
FORMA DE PAGAMENTO
O contratante pagará à contratada, pelos
serviços prestados, os preços constantes
de sua proposta, sendo de R$ XX (XXXX)
o valor global estimado deste contrato.
(...)
PARÁGRAFO ONZE - Nenhum pagamento
será efetuado à contratada, enquanto
pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta,
em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços.  
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reajustamento de preços.  
 

Tal previsão deve ser vista em conjunto com o que
prescreve o parágrafo treze, da cláusula onze (Das sanções
administrativas):

 
 CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS A Contratada que,
convocada dentro do prazo de validade da
sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da
execução contratual, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF,
pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais
cominações legais.
(...)
PARÁGRAFO TREZE - O valor da
multa, apurado após regular
procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pelo TRE/AL
ou cobrado judicialmente.
 

Em breves linhas, nenhum pagamento deverá
ser efetuado à contratada,    enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude
de penalidade ou inadimplência qualquer obrigação legal ou
contratual (inclusive sendo o valor da multa  descontado dos
pagamentos eventualmente devidos).   

 
Esta AJ-DG entende    que diante do não

cumprimento das obrigações contratuais (execução dos
serviços, pelas quais foram aplicadas sanções pecuniárias
ainda não adimplidas e das quais não caibam recursos
administrativos) não poderia realmente haver pagamentos.
Para o caso de descumprimento de outras comprovações,
seriam aplicáveis eventuais sanções, com todo a previsão de
contraditório e ampla defesa, a ensejar a observância dos
dispositivos  legais,  editalícios e contratuais pertinentes.

Sugere-se, portanto, a manutenção
da redação impugnada.

 

2.12 FRANQUIA DE DADOS

 

Remete-se o presente tema ao setor requisitante.
 

2.13 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 
Neste ponto, transcreve-se a parte final da

impugnação da empresa:
"...Assim a obrigatoriedade referente aos
dados no atestado de capacidade técnica
reconhecido pelo CREA de uma UF
especifica é excessivo e desnecessário,
uma vez que o documento que atesta a
capacidade técnica deste mesmo serviço
pode ser averbado por CREAS nacionais
onde temos atestados por diversas UF’s
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em que nada impacta na entrega do
projeto Assim, não há a possiblidade de
garantir que os atestados emitidos pela
empresa contratada seja especifica da UF
onde será instalado o serviço.
Uma forma interessante de garantir o
serviço prestado para uma empresa
qualificada pode ser por meio da
solicitação de um atestado averbado no
CREA, porém reconhecido pro CREAS de
outras UF’s sendo esta uma prática
comum e aceitável entre contratadas e
contratantes.
Assim, solicitamos que este item possa
ser atendido de modo que seja retirada a
obrigatoriedade da entrega de atestado de
capacidade técnica especifico de uma UF
e possa ser entregue atestado averbado
por outras Unidades da Federação."
 

A rigor, no edital apenas se exige que a empresa
licitante seja inscrita no CREA, da seguinte forma:

 
'9.6. Qualificação Técnica:
9.6.1) Certidão de registro ou inscrição
no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura   e Agronomia – CREA da
região a que estiver vinculada a licitante;"
(sic)
 

Assim, inexistindo no edital exigência de  "atestado
de capacidade técnica reconhecido pelo CREA de uma UF
específica", nada há a prover quanto a este item.

 
 

2.14 PRAZO DE ENTREGA

 

Remete-se o presente tema ao setor requisitante.
 

3. CONCLUSÃO

 

Assim sendo, prestados os esclarecimentos, esta AJ-
DG, sob o ponto de vista jurídico e legal, sugere a
manutenção da redação do edital, salvo eventuais
intervenções do setor requisitante, tal como acima sugerido.

 
Este é o parecer, que se encaminha ao Sr.

Pregoeiro, para as providências que entender convenientes. 
  

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 11/12/2018, às 20:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0476546 e o código CRC 686FB7C4.

0005890-83.2018.6.02.8000 0476546v29
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de dezembro de 2018.
Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,
 
Encaminho-lhe os presentes autos, tendo-se em

conta a recomendação constante do primeiro parágrafo do
Parecer 2014 (0476393), solicitando-lhe manifestação quanto
aos itens 1, 3, 4 e 5 do Pedido de Esclarecimento apresentado
(0475812).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE,
Pregoeiro, em 12/12/2018, às 09:58, 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
0476820 e o código CRC 4968CCFD.

0005890-83.2018.6.02.8000 0476820v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de dezembro de 2018.
Senhor Gestor do Contrato n.º13/2013,
 
Considerando-se que V.S.ª subscreve o termo de

referência componente do Edital de Pregão Eletrônico
n.º77/2018, solicito-lhe atenção ao despacho AJ-DG 0476447,
bem como ao Parecer 2016 (0476546), para que se publiquem
respostas aos questionamentos apresentados.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE,
Pregoeiro, em 12/12/2018, às 10:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0476823 e o código CRC BA597C59.

0005890-83.2018.6.02.8000 0476823v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 8052 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À AJ-DG,

Conforme solicitado, segue abaixo a manifestação desta Seção acerca dos itens 1, 3, 4
e 5 do pedido de esclarecimento, evento SEI nº 0475812.

Quanto ao item 1, “esclarecimento quanto ao prazo para assinatura do contrato”,
pontuo que o prazo para a licitante vencedora assinar o contrato é de 05 (cinco) dias,
após regularmente convocada, em conformidade com o disposto no item  15.4,  alínea
“b” do Edital do Pregão.

Em relação ao item 3, “dúvidas sobre a presença de erro material no instrumento
convocatório”, esclareço  que em razão da alteração da redação do item habilitação 
(item 9 do edital), em função de  solicitação da AJ-DG de se utilizar a redação do Edital
para contratação de serviços de apoio, não estão previstas no edital as declarações
que deverão ser disponibilizada pelo licitante, em razão disto, sugiro a alteração do 
edital para inclusão do item 4.6 , em conformidade com minuta apresentada a seguir.

Quanto ao item 4, “esclarecimento. Divergência de informação acerca do
detalhamento do objeto a ser apresentado”, não parece a esta Seção haver
divergência, pois ou o licitante colocará no campo “descrição detalhada do objeto”  a
menção “conforme o edital” (ou similar) demonstrando sua aquiescência com o
disposto no edital ou deverá descrever detalhadamente os serviços ofertados,
complementando os dados do CATSER, trata-se de opções disponíveis ao  licitante, e
não de divergência.

No que tange ao item 5, “esclarecimento quanto ao prazo exíguo para
apresentação de documento de habilitação”, esclareço que tal prazo foi adotado por
esta Corte, que utilizou como referência o disposto em editais da Advocacia Geral da
União, constando o mesmo prazo no último edital lançado para prestação de serviços
de apoio, dentro do item relativo à habilitação, e conforme solicitado pela assessoria
jurídica tal redação será utilizada como parâmetro em nossos editais.

                        Assim, diante do exposto encaminho os autos com as considerações
acima, e apresento proposta de alteração no edital para inclusão do item 4.6.

 

Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 12/12/2018, às 13:53, 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
0477104 e o código CRC 98043395.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  7777//22001188 
  
  

PROCESSO Nº: 0005890-83.2018.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL  (LOTE 
ÚNICO) 
Data: 14 de  dezembro de 2018 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
Horário Abertura: 9 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 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 GLOBAL 
(LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a 
contratação de PESSOA JURÍDICA para Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós 
pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 
 
       O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei n.º 
9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de 
02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – PGO, Portaria nº 1.137, de 20/12/1994, e 
Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das Comunicações – Tarifação de Chamada 
Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de 07/08/2007, Regulamento do Serviço 
Móvel Pessoal - SMP e Lei n.º 8.078, de 11/09/1990, Código de Defesa do 
Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de 
junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada no DOU, Seção 1, edição 
de 19/06/01, a qual adota a aplicação do SICAF na Secretaria deste Tribunal. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a Prestação de Serviço Móvel Pessoal 
(SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com 
roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento 
de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com 
os respectivos chips SIM Card, conforme especificações e condições disponíveis 
neste Edital e seus anexos. 

1.2.  Todos os serviços dar-se-ão sob a modalidade corporativa, com o 
fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo com 
as especificações mínimas ou superiores às descritas no Termo de Referência 
(Anexo I), e respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal 
(SMP) da ANATEL. 
 
2 – DA VIGÊNCIA 
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2.1.  O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, com 
início a partir da sua assinatura, e eficácia legal após a publicação de seu extrato 
no Órgão da Imprensa Oficial, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, conforme disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1  Poderão participar do certame os interessados que atenderem a todas 
as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 
anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste 
Pregão, mormente no que se refere à concessão/autorização para exploração de 
Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades Local e Longa Distância 
Nacional (LDN). 
 
3.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 

 
3.2.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação 
e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.3.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição; 
 
3.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.3.4. estrangeiras que não funcionem no País. 
 
3.4.5. 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. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou 
o mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, este fica impedido de participar da presente licitação, 
correspondendo a simples apresentação da proposta à presunção de que 
inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo-
se, assim, o Pregoeiro bem como a Equipe de Apoio de qualquer responsabilidade 
administrativa, cível ou criminal decorrente desse fato. 
 
3.5.  Não será exigida, para participação neste procedimento licitatório, 
prévia aprovação, pela ANATEL, dos valores que vierem a ser ofertados, em razão 
do sigilo de que se revestem as propostas até a data da realização do pregão. 
 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
4.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05). 
 

4.6.  Como condição para participação no Pregão, o 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 apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

a.1) a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
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Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou 

empresa de pequeno porte; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 

seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no Edital; 

c) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

d) 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.  

e) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

f) 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; 

g)  que os serviços são prestados 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. 

 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão 
proceder ao encaminhamento da proposta de preços, até a data e hora marcadas 
para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando 
então, automaticamente, encerrar-se-á a fase de recebimento das propostas. 

 
5.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 
 

5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão 
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.3.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
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5.4.  Referentemente ao campo "descrição detalhada do objeto" constante no 
sistema eletrônico, a ser preenchido quando da formulação da proposta, será 
aceita a simples referência “conforme o edital” ou menção similar, no caso de não 
haver detalhamento a ser referido. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que 
a descrição complementar não contrarie as especificações constantes no 
edital, sob pena de desclassificação. 

 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo 
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 

 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas 
para efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o 
proponente na execução contratual. 

 
5.4.3.  No espaço destinado à “descrição detalhada do objeto”, deverão 
constar os dados inexistentes, complementares do CATSER, como descrições 
detalhadas dos serviços ofertados. 
 
5.4.4. Se na proposta inexistir descrição detalhada do objeto, considerar-se-
á que a mesma atende a todas as características exigidas pelo edital. 
 
5.4.5.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer 
outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará 
na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 

5.5.  As declarações referidas no subitem 4.6, deverão ser enviadas no momento 
da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas 
pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via 
chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es). 

 
5.6.  No preço ofertado deverão estar inclusas todas as despesas necessárias 
à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas ao 
objeto desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços 
do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
  
5.8. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem 
ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas 
como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
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5.9.  Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de 
tais procedimentos. 

 
5.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com 
os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver 
disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
5.12.       A Proposta de Preços ajustada, propriamente dita, contendo as 
especificações detalhadas do objeto ofertado, em conformidade com os Anexos 
deste edital, deverá ser formulada e enviada ao Pregoeiro, pelo Comprasnet, 
conforme itens 8.6 e 8.7 deste edital, contendo o seguinte: 
 

a) a descrição clara e detalhada dos serviços, de acordo com as 
especificações deste Edital; 
 
b) o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da abertura deste Pregão; 
 
c) o valor unitário e total de cada item que compõe o lote único, bem como 
o valor global da proposta, devendo esta última ser apresentada em 
algarismo e por extenso, prevalecendo esta última forma em caso de 
divergência, em conformidade com a Planilha disponível no Anexo I-A. 
 

6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.  O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 
as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas 
no presente edital. 
 
6.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão 
previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 

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

6.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
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7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente 
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total dos serviços 
que compõe o lote único, incluindo os tributos que incidem sobre os serviços, 
considerado a vigência contratual de vinte e quatro meses. 

 
7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 
do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a 
sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado 
para divulgação desta licitação. 
 

7.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos 
lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, 
automaticamente, a recepção de lances. 
 
7.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
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8.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério 
de menor preço global (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.    Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores obtidos pela Administração, dispostos no Anexo I-B, 
considerando o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, e que, de modo 
algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 

8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total do 
lote e ao valor total de cada item que o compõe. 

 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta 
ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua 
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

 
8.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 

8.6   A Planilha de Formação de Preço deverá  estar preenchida com os 
preços constantes do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS ou PLANO ALTERNATIVO DE 
SERVIÇOS e ser confeccionada conforme Anexo I-A deste Edital e enviada 
quando solicitado pelo pregoeiro.  
 
8.7   Na fase de aceitação, o pregoeiro solicitará ao licitante cuja proposta 
esteja em primeiro lugar, o envio de anexo contendo a proposta ajustada e a 
Planilha de Formação de Preços a que se refere o item 8.6., relativamente ao 
último lance ofertado. Para tanto, o pregoeiro fará uso da opção “Convocar 
Anexo”, selecionando na tela do Sistema, o fornecedor convocado.  
 

8.7.1 O Sistema encaminhará, via chat, mensagem de convocação 
disponibilizando-a a todos, inclusive para a sociedade. Nesse momento o 
fornecedor convocado poderá encaminhar arquivo anexo, por meio do link 
“Anexar”, disponível apenas para o fornecedor selecionado.  

 
8.8  Serão recusadas, no curso da análise, os licitantes cujos lances não 
atendam às condições e especificações contidas neste Edital e seus Anexos.  
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8.9. A licitante vencedora deverá encaminhar seu PLANO BÁSICO DE 
SERVIÇOS ou PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS, aprovado pela ANATEL, como 
anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. 

8.10. No caso da licitante vencedora apresentar proposta baseada em plano 
alternativo de ser aprovado pela ANATEL, este deverá ser homologado no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do contrato, sob pena 
de rescisão do mesmo e aplicação das penalidades cabíveis. 

8.11.  Os documentos exigidos para habilitação que não estejam 
contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo 
sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação 
deverão ser encaminhados, também pelo sistema, 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 sugerida no ANEXO II. 

8.12.  Não poderão ser cobradas tarifas por serviços ou facilidades não 
solicitados e expressamente autorizados pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 
 
9 - DA HABILITAÇÃO 
 

9.1.  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: 

 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU; 

9.1.5. 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. 
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9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o 

licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista:  

9.3. Habilitação jurídica:  

9.3.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis; 

9.3.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual 

de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente 

registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

9.3.3. 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; 

9.3.4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

9.3.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 

estrangeira em funcionamento no País; 

9.3.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

9.4. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.4.2. 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. 

9.4.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

9.4.4. 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 
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Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; 

9.4.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  

9.4.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou 

concorre;  

9.4.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 

mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.4.8. caso o licitante detentor do menor preço seja 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. 

 
9.5. Qualificação Econômico-financeira: 
 

9.5.1. certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data de 
abertura do certame;  
 

9.6. Qualificação Técnica: 
 

9.6.1) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver 
vinculada a licitante; 
 
9.6.2) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, mediante  cópia do 
contrato de concessão ou do termo de autorização para a Prestação de 
Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, outorgada pelo poder concedente 
nos termos da legislação em vigor, ou da publicação  do seu extrato  no 
Diário Oficial da União.  

 

9.7.   Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens 

acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de 

funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 2h (duas horas), após 

solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente mediante autorização do 

Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da 

documentação por meio do e-mail pregoeiro@tre-al.jus.br Posteriormente, os 
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documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia 

reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, 

desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, 

para análise, no prazo de 48 h (quarenta e oito horas), após encerrado o prazo 

para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload), fac-símile (fax) ou 

e-mail. 

 

9.7.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.8.  A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação 

econômico-financeira e da habilitação jurídica, conforme o caso, poderá ser 

substituída pela consulta ao SICAF, nos casos em que a empresa estiver habilitada 

no referido sistema, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, 

III, da Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 2, de 11.10.10.  

 

9.8.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 

certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma 

documentação vencida junto ao SICAF. 

9.8.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente 

através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido 

sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2h (duas 

horas), documento válido que comprove o atendimento das exigências deste 

Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação 

da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou 

empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006. 

9.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 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. 

9.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.10.  Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez 

constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, 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. 
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9.11.  A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital, com a reabertura da sessão pública. 

9.12. 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. 

9.13.  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. 

9.14. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.15.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 
10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela 
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e 
quatro horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 

 
10.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 
Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão 
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-
al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
11.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
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11.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de 
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões 
do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais 
licitantes,desde logo intimados para, querendo, apresentar contra-razões em igual 
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, 
submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
11.4. O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles 
atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos 
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 
 
13 - DA CONTRATAÇÃO 
 
13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as 
especificações do objeto, valor, prazo de pagamento, em conformidade com este 
edital. 
 
13.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
13.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
13.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro 
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
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14 - DO REAJUSTE  
 

14.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base 
estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços 
de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre 
intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes 
concedidos. 

14.2.  De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a 
determinar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, a partir da 
mesma data-base. 

14.3.  O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um) ano, 
se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n° 9.069, de 
29 de junho de 1995. 

14.4.  Os reajustes devem ser solicitados previamente ao CONTRATANTE, por 
meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido todos os motivos de 
fato e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
que serão revisados mediante Termo aditivo. 

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

 
15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução contratual, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 
a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  

 
15.2.  Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita 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. 

 
15.3.  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
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15.4.  A Licitante ficará sujeita a aplicação das seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 
total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa 
injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou 
assinar o instrumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após 
regularmente convocada; 

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado 
a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir 
do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, 
caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo 
de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do Contrato; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes. 

 

15.5.  As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do item 15.4 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

 
15.6.   Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 
8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado atos 
ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
 
15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na aplicação 
de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas e a pontuação 
a seguir: 
 

Ocorrências Pontos 

Cobrança por serviços não prestados. 0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3 
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Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3 

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características 

técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos 

de atraso. 

0,3 

 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados 

pelo CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso. 

0,3 

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao 

CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário. 

 
0,3 

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou 
fração). 

0,5 

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento 
não especificada nesta tabela. 

0,5 

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de 
indisponibilidade. 

0,5 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela 

soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o 

CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito. 

1,0 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 

(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da 

fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou 

em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do 

serviço, com todos os tributos e encargos. 

1,0 

 

15.8. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação 
das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato 
gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE aplique as 
seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum necessário 
à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, observado o 
processo administrativo: 
 

Pontuação acumulada Sanção 

1 (um) ponto Advertência. 

2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
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6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato. 

 

15.9. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão 
zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

 

15.10. No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada ao 
CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral do 
contrato. 

15.11. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

15.12. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do 
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova 
contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 

15.13. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla 
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
15.14. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 

 
15.15. 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. 

 
15.16.  A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, 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.  

 
15.17.   Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/93. 

 
15.18.   Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
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pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
15.19.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
15.20. O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
15.21.  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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral 
dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
15.22.   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
15.23.    Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial  do 
contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 10 (dez) 
dias na entrega ou na regularização de eventuais riscos. 
 
16 - DO PAGAMENTO 
 
16.1. Vide Cláusula Quarta da minuta do contrato (Anexo III). 
 
17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
17.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
em 2018, consignados 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). 
 
17.2.  As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de 
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas 
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada 
exercício financeiro. 
 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
18.1. Vide Cláusula Oitava da minuta do contrato (Anexo III). 
 
19- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
19.1. Vide Cláusula Sétima da minuta do contrato (Anexo III). 
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20 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 

20.1. Os serviços e bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor do 
contrato no momento da entrega dos terminais móveis e chips, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no 
Termo de Referência (Anexo I-A) e na proposta. 

20.2.  Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, 
quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência 
(Anexo I-A) e na proposta, devendo ser corrigidos ou substituídos no prazo fixado 
pelo gestor do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades. 

20.3. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 
(trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade 
e quantidade do serviço e materiais fornecidos, com a consequente aceitação 
mediante termo circunstanciado. 

20.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no último dia do prazo assinalado no item anterior. 

20.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

 

21 – DA GARANTIA 

 21.1.  A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da assinatura deste Contrato, a apresentar garantia em favor do 
CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa 
das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; 

b) seguro-garantia; ou 

c) fiança bancária. 

21.2.  A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) meses após o 
término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação. 

22 – DA SUSTENTABILIDADE 

22.1. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução dos 
serviços, deverá ficar encarregada de promover o descarte adequado dos 
aparelhos, baterias e demais materiais recolhidos, seja quando da substituição por 
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outros, ou quando forem danificados irreversivelmente, seguindo os preceitos da 
Lei nº 12.305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, 
na forma da legislação vigente. 
 
23.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
23.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4.  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. 
 
23.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no TRE/AL. 
 
23.6. No julgamento da habilitação e das propostas, 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. 
 
23.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem 
comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 
23.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
23.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Av. 
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 
COMAP, 6º andar, Centro, CEP 57051-090, Maceió/AL. 
 
23.10.    Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 
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23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9., no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Planilha de formação de preços; 
ANEXO I-B – Preços máximos admitidos; 
ANEXO I-C - Especificações mínimas dos equipamentos e materiais; 
ANEXO II – Modelo de Planilha para contratação; 
ANEXO III – Minuta do Contrato; 
 

23.15.  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, 28 de novembro de 2018. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                  Chefe da Seção de Licitações e Contratos  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. DO OBJETO 

1.1 Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades 
Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e serviço de 
dados para acesso à internet, com o fornecimento de: a) 26 (vinte e seis) 
smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos 
chips SIM Card, de acordo com as especificações e condições constantes 
deste instrumento e seus anexos. 

1.2 Todos os serviços dar-se-ão sob a modalidade corporativa, com o 
fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo 
com as especificações mínimas ou superiores às descritas neste Termo de 
Referência, e respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) da ANATEL. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Esta contratação tem por finalidade o fornecimento de serviço de 
telefonia móvel pessoal (SMP) para a comunicação de autoridades, servidores 
e funcionários à disposição do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, 
em suas necessidades cotidianas de comunicação no desempenho das 
atividades de interesse do órgão. 

2.2. O serviço móvel pessoal (SMP) compreende o serviço de 
telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a 
comunicação entre Estações Móveis ou destas para outras redes de 
telecomunicações de interesse coletivo, além de serviços de valor agregado 
como envio de mensagens de texto, caixa postal e acesso à Internet através 
dos dispositivos contratados. 

2.3. O serviço de telefonia móvel pessoal, com fornecimento dos respectivos 
aparelhos na forma de comodato, passou a ser muito importante no 
desenvolvimento das ações da Administração, pois é a partir dessa tecnologia 
que a transmissão das informações entre os gestores e demais servidores do 
tribunal ocorre de maneira mais eficaz. A contratação do serviço é essencial 
também pela constante necessidade de comunicação, com rápida resposta, 
nas viagens a serviço, dentro ou fora do Estado, de maneira que o tempo e o 
custo dispendidos nos processos de tomada de decisão são reduzidos de 
forma significativa, ao passo em que as situações urgentes ou emergenciais 
são solucionadas mais prontamente. 

2.4. É também por essas razões que se propõe a contratação dos serviços de 
acesso a dados por meio de tecnologia 4G e de chamadas de longa distância 
nacional. 

2.5. Pretende-se ainda garantir a continuidade dos serviços de comunicação 
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de voz e dados via rede móvel no TRE/AL, a fim de evitar transtornos pela 
falta desses serviços, tendo em vista o encerramento da vigência do atual 
contrato em dezembro de 2018. 

2.6. A concentração dos itens em grupo único levou em considerações 
questões técnicas, uma vez que não podem ser separados e oferecidos por 
operadoras diferentes, porque todos os itens do grupo, incluindo o serviço de 
internet móvel, guardam correlação entre si, sendo a conjunção necessária 
para a implantação dos serviços especificados neste termo de referência. 

 

2.7. As quantidades foram estimadas com base na utilização do atual 
contrato o qual tem atendido às necessidades da Instituição. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços especificados neste Termo de Referência enquadram-se na 
categoria de bens e serviços comuns de que trata a Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, por possuírem 
padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente 
encontradas no mercado. 

3.2. Os serviços a serem contratados possuem natureza contínua, pois pela 
sua essencialidade, visam atender à necessidade permanente da 
Administração, por mais de um exercício financeiro, razão pela qual poderão 
ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 
(sessenta) meses, conforme inciso II, artigo 57, da Lei n° 8.666/93. 

 

4. DEFINIÇÕES 

4.1. Para efeito deste termo de referência, bem ainda, em se tratando de 
telefonia móvel, devem ser consideradas algumas definições importantes, tais 
quais: 

4.2. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES – É o conjunto de atividades que 
possibilita a oferta de telecomunicações, por meio da transmissão de voz e de 
outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, 
situados em áreas locais distintas no território nacional, dentro das regiões 
definidas no Plano Geral de Outorga. 

4.3. SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC: é o serviço de 
telecomunicações destinado ao uso público em geral e prestado nos regimes 
público e privado, nos termos dos arts. 18, inciso I, 64 e 65, inciso II, da Lei n.º 
9.472, de 16/07/1997, e conforme o Plano Geral de Outorgas (PGO), aprovado 
pelo Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, por meio da transmissão de voz e de 
outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, 
utilizando processos de telefonia. 

4.4. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP): entende-se como sendo o serviço de 
telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a 
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comunicação entre Estações Móveis e de Estações Móveis para outras 
estações, caracterizado por possibilitar a comunicação entre estações de uma 
mesma Área de Registro do SMP ou acesso a redes de telecomunicações de 
interesse coletivo. 

4.5. ACESSO, LINHA, TERMINAL: aparelho que possibilita acesso do usuário ao 
SMP. 

4.6. ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante da 
Administração Pública Federal Indireta, submetida a regime autárquico 
especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de órgão 
regulador das telecomunicações e sede no Distrito Federal. 

4.7. PLANO DE SERVIÇO: documento que descreve as condições de prestação 
do serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização 
de serviços eventuais e 

suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços associados, seus valores 
e as regras e critérios de aplicação. 

4.8. PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS: plano de serviço de oferta obrigatória e 
não discriminatória a todos os usuários dos serviços de telefonia, registrado 
na ANATEL. 

4.9. PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS: plano opcional ao Plano Básico de 
Serviço, homologado pela ANATEL sendo a estrutura de preços definida pela 
Prestadora, visando a melhor adequação da prestação do serviço para o 
atendimento às necessidades do mercado. 

4.10. OPERADORA: empresa ou consórcio de empresas que prestam serviços 
de Telefonia Móvel. 

4.11. ÁREA DE REGISTRO – AR: área geográfica contínua, definida pela 
ANATEL, onde é prestado o SMP, tendo o mesmo limite geográfico de uma 
Área de Tarifação, onde a Estação Móvel do SMP é registrada. 

4.12. ÁREA DE SERVIÇO DA PRESTADORA: conjunto de áreas de cobertura de 
uma mesma prestadora de SMP. 

4.13. CHAMADAS VC MÓVEL/MÓVEL INTRAGRUPO: chamadas efetuadas 
dentro de cada grupo, da mesma operadora, do mesmo código de área. 

4.14. ESTAÇÃO MÓVEL: estação de telecomunicações do Serviço Móvel 
Pessoal que pode operar quando em movimento ou estacionada em lugar não 
especificado. 

4.15. LIGAÇÕES INTRAOPERADORA: São aquelas que são originadas e 
terminam na mesma operadora. 

4.16. LIGAÇÕES EXTRAOPERADORA: São aquelas que terminam fora da rede 
da operadora contratada. 

4.17. PERFIL DE TRÁFEGO: quantitativo médio mensal estimado, em minutos, 
de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e das localidades de 
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destino de maior ocorrência. 

4.18. PORTABILIDADE NUMÉRICA: facilidade que possibilita ao usuário de 
serviço de telecomunicações manter o código de acesso a ele designado, 
independentemente de prestadora de serviço de telecomunicações ou de área 
de prestação de serviço. 

4.19. ROAMING: facilidade que permite a uma Estação Móvel visitante acessar 
ou ser acessada pelo Serviço de Telefonia Móvel, em um sistema visitado. 

4.20. VALOR DE COMUNICAÇÃO (VC): valor devido pelo Usuário, por unidade 
de tempo, pela realização de comunicação. 

4.21. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Mesma operadora: chamadas 
originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP dentro da 
mesma Área de Registro e dentro da rede da operadora contratada. Unidade 
de medida: minuto. 

4.22. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Outras operadoras: chamadas 
originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP dentro da 
mesma Área de Registro e dentro da rede de outra operadora, distinta da 
operadora contratada. Unidade de medida: minuto. 

4.23. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Acesso Fixo: chamadas originadas 
do acesso móvel contratado para outros acessos STFC dentro da mesma Área 
de Registro. Unidade de medida: minuto. 

4.24. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-Móvel– Mesma operadora: 
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP 
dentro da mesma Área de Tarifação Primária e dentro da rede da operadora 
contratada. Unidade de medida: minuto. 

4.25. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-Móvel – Outras operadoras: 
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP 
dentro da mesma Área de Tarifação Primária e pertencentes à rede de outra 
operadora, distinta da operadora contratada. Unidade de medida: minuto. 

4.26. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-fixo: chamadas originadas do 
acesso móvel contratado para outros acessos STFC dentro da mesma Área de 
Tarifação Primária. Unidade de medida: minuto. 

4.27. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-Móvel – Mesma operadora: 
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP 
em outra Área de Tarifação Primária e dentro da rede da operadora 
contratada. Unidade de medida: minuto. 

4.28. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-Móvel – Outras operadoras: 
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP 
em outra Área de Tarifação Primária e dentro da rede de outra operadora, 
distinta da operadora contratada.  Unidade de medida: minuto. 

4.29. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-fixo: chamadas originadas do 
acesso móvel contratado para outros acessos STFC em outra Área de 
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Tarifação Primária. Unidade de medida: minuto 

4.30. ADICIONAL POR CHAMADA (AD): valor adicional por chamada, recebida 
ou realizada, quando o acesso móvel estiver fora de sua Área de Mobilidade 
(visitante).Unidade de medida: evento. 

4.31. DESLOCAMENTO 1 (DSL1): Tarifa de redirecionamento de chamadas para 
acessos móveis que recebem chamadas fora da área de mobilidade, mas 
dentro da área de numeração primária. Unidade de medida: minuto. 

4.32. DESLOCAMENTO 2 (DSL2): Tarifa de redirecionamento de chamadas 
para acessos móveis que recebem chamadas fora da área de mobilidade e 
fora da área de numeração primária. Unidade de medida: minuto. 

4.33. MENSAGEM DE TEXTO (SMS): mensagem enviada a outro acesso móvel 
com conteúdo de texto somente, normalmente identificada a cada 140 
caracteres. Unidade de medida: evento. 

4.34. MENSAGEM MULTIMÍDIA (MMS): mensagem enviada a outro acesso 
móvel com conteúdo de texto, imagem, áudio e vídeo. Unidade de medida: 
evento. 

4.35. SERVIÇO DE DADOS: pacote de serviço de dados ilimitados, com 
conexão à internet banda larga 4G, ou tecnologia superior, associado ao 
acesso móvel, com franquia mensal mínima, disponível em todo território 
nacional, incluídas eventuais taxas de deslocamento e adicionais. Unidade de 
medida: serviço. 

4.36. SERVIÇO DE GESTÃO ON-LINE: serviço on-line via internet para 
gerenciamento do uso e consumo das linhas de contratadas de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP), com a definição de regras de uso. 

 

5. VIGÊNCIA 

5.1. O Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data 
de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, 
limitado a 60 (sessenta) meses, conforme preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n° 
8.666 de 1993. 

5.2. Esse prazo mínimo da contratação foi estipulado de modo a permitir às 
operadoras de telefonia realizarem a amortização dos aparelhos fornecidos 
em comodato, sem que os preços dos serviços sejam onerados além do 
necessário para a equalização dos investimentos efetuados. 

 

6. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

6.1. Os serviços de telecomunicações móvel pessoal e de internet móvel 
pessoal deverão ser de característica pós-pago, tecnologia digital, sendo que 
os acessos habilitados com serviço de dados, deverão ser com tecnologia que 
permita fazer e receber ligações, e, conexão à internet tipo 4G ou superior, 
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onde haja disponibilidade, sem a necessidade de habilitação de outro 
equipamento. 

6.2. A CONTRATADA deve seguir todos os indicadores de qualidade do serviço 
de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da Qualidade 
(RGQ-SMP) da Anatel – Resolução nº 575/2011 ou mais atual. 

6.3. A cobertura local externa da operadora será aquela exigida pela ANATEL 
e não poderá ser exigido a cobertura “indoor” quando esta depender de 
investimentos adicionais (antenas internas) pela operadora. 

6.4. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a CONTRATADA deverá 
permitir a habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os aparelhos, 
com chips SIM Cards com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF) e 
nano-SIM card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e 
compatíveis com sua rede de telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo 
CONTRATANTE. 

6.5. A fim de garantir a continuidade da prestação do serviço ao usuário 
final, em caso de falhas/defeitos nos SIM Cards em uso, a CONTRATADA 
deverá fornecer 20 (vinte) chips SIM Cards virgens extras. 

6.6. Os chips fornecidos inicialmente, bem como eventuais substituições ao 
longo do prazo contratual, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, 
sem custos adicionais ao CONTRATANTE. 

6.7. O CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de 
portabilidade numérica, devendo esta manter os números utilizados pelo 
CONTRATANTE, sem qualquer ônus, e independentemente da operadora do 
serviço a que esteja atualmente vinculado. A CONTRATADA deverá respeitar o 
prazo de 3 (três) dias úteis estabelecido pela ANATEL para a realização deste 
serviço, após a liberação dos números pela operadora de origem. 

6.8. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática, sem 
custo adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel ou de 
qualquer outro equipamento, em todo o território nacional. 

6.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar os serviços de chamada em espera, 
desvio de chamada, consulta, conferência, identificação de chamada, correio 
de voz, SMS (Short Message Service) bidirecional. 

6.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar a facilidade para que as ligações de 
longa distância sejam realizadas somente por meio do Código de Seleção de 
Prestadora (CSP), definido pela Administração, podendo ser implementada 
utilizando recurso da rede de telecomunicações do dispositivo associado ao 
serviço ou por intermédio de facilidade de autogestão disponibilizada pela 
CONTRATADA. 

6.11. As chamadas entre os acessos intragrupo deverão ter tarifa zero. 

6.12. A CONTRATADA deverá providenciar a substituição a cada 24 meses de 
todos os aparelhos celulares cedidos, em regime de comodato, a 
CONTRATADA por modelos novos atualizados tecnologicamente, sem 
quaisquer ônus para o CONTRATANTE, devendo a troca ocorrer em até 30 
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(trinta) dias após a assinatura do termo aditivo de prorrogação do contrato. 
Nos casos em que o prazo de renovação for igual ou superior a 12 meses e 
inferior a 24 meses, a empresa terá obrigatoriedade de trocar somente 50% 
(quarenta por cento) de cada um dos tipos dos aparelhos fornecidos. No caso 
de renovações inferiores a 12 meses não haverá a obrigatoriedade de troca 
dos aparelhos. 

6.13. A CONTRATADA deverá substituir qualquer aparelho que apresentar 
defeito de fabricação, após laudo técnico da rede autorizada, desde que não 
constatado uso indevido do equipamento, de forma a não gerar interrupção 
do serviço. 

6.14. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus para 
o CONTRATANTE: 

a) Habilitação; 

b) Escolha ou troca de número; 

c) Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem da linha 
celular; 

d) Facilidades de identificador de chamadas, transferência temporária de 
chamada (siga- me, neste caso não haverá gestão sobre as ligações 
nesse serviço), conferência, chamada em espera, não perturbe e 
ocultação do número da linha no identificador de chamadas do telefone 
de destino; 

e) Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha; 

f) Reativação de número de linha; 

g) Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária eletrônica); 

h) Adicional de chamadas; 

i) Deslocamento; 

j) Disponibilização de ferramenta on-line (conta on-line) para consulta 
ao detalhamento das faturas e dos serviços ainda não faturados, com 
acesso aos gestores e/ou administradores do contrato. 

6.15. Os dispositivos de comunicação de dados e voz deverão, 
obrigatoriamente, estar habilitados e aptos para funcionamento em todo o 
território nacional. 

6.16. A cobertura para o serviço de telefonia móvel pessoal – SMP deverá 
abranger os principais centros urbanos, especialmente as capitais, com 
roaming automático entre as localidades. 

6.17. Para o serviço de dados ilimitados, os dispositivos de comunicação 
deverão ser habilitados e aptos para funcionamento nos principais centros 
urbanos, especialmente nas capitais, com as franquias mínimas estabelecidas 
nas especificações do serviço, incluindo a assinatura de provedor de acesso à 
Internet, com garantia de Taxa de Transmissão Instantânea nominal mínima 
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de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G, 4 Mbps para 
4G e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre 
obedecendo as normativas da ANATEL. Após a ultrapassagem do limite da 
franquia, a redução da velocidade do acesso a dados não poderá ser inferior a 
128 Kbps, e não deverá gerar custos adicionais por dados transferidos além 
da franquia. 

6.18. Durante a vigência do contrato, o CONTRATANTE poderá solicitar, 
mediante aditamento contratual, a habilitação de outros serviços que sejam 
implementados pela CONTRATADA em decorrência da evolução tecnológica. 

6.19. Por padrão, todo e qualquer serviço que possa gerar custos adicionais 
para o CONTRATANTE deve ser bloqueado pela CONTRATADA sem que tal 
bloqueio gere qualquer ônus. 

6.20. A CONTRATADA deverá disponibilizar Sistema de Gestão on-line com, 
pelo menos, as seguintes características: 

a) Ter interface de gerenciamento web; 

b) Possibilitar a determinação de limites mensais de gastos para cada 
acesso, por minutos/unidades ou por valores (semelhante ao sistema pós-
pago controlado); 

c) Possibilitar o bloqueio de ligações de forma que alguns acessos só 
possam efetuar chamadas intragrupo, possibilitar o bloqueio por tipo de 
chamada (longa distância nacional, longa distância internacional, fixo e 
móvel); 

d) Definir o perfil de utilização de cada linha; 

e) Agrupar as linhas em centros de custos e departamentos; 

f) Permitir o acesso ao sistema, mediante login com uso de senha pessoal, 
para garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às 
facilidades da ferramenta. 

6.21. Por padrão e sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, 
deverão ser bloqueados previamente pela CONTRATADA o uso dos serviços de 
dados em deslocamento internacional, chamadas para códigos de acesso 
0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), Hora Certa (130) e 
similares, serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS), salas de jogos e de 
bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS, utilização avulsa de serviços 
de dados por meio dos terminais que não tenham assinatura de dados 
contratada e quaisquer serviços tarifados não cobertos pelo contrato. 

6.21.1. O bloqueio deverá ser executado no sistema da operadora e 
não através dos aparelhos celulares. 

6.22. A CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo, para todas as 
solicitações efetuadas. 

6.23. A CONTRATADA deverá manter em funcionamento contínuo todos os 
acessos móveis pessoais, sendo que, na hipótese de ocorrência de 
interrupções, as falhas deverão ser corrigidas e o serviço restabelecido em no 
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máximo 24 (vinte e quatro) horas. O bloqueio dos terminais, somente poderá 
ser executado por solicitação formal do CONTRATANTE. 

6.24. As chamadas deverão ser realizadas com boa qualidade de transmissão, 
em níveis adequados, sem ruídos ou interferências e com baixa incidência de 
queda das ligações. 

6.25. A CONTRATADA deverá dispor de sistemas de supervisão para atuar 
preventivamente na detecção de defeitos. 

6.26. Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia de 
funcionamento para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o CONTRATANTE poderá 
solicitar a migração, sem ônus, para essa tecnologia, desde que os aparelhos 
fornecidos tenham suporte para a mesma, que não ocorra desequilíbrio 
financeiro do contrato e que a tecnologia anterior seja descontinuada ou 
ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto. Caso contrário, essa 
nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de novos acessos e 
nas trocas de aparelhos previstas no presente Termo de Referência. 

6.27. Todos os acessos móveis contratados possuirão serviços individuais, de 
acordo com o especificado no Anexo I. 

 

7. DA SUSTENTABILIDADE 

7.1. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução dos 
serviços, deverá ficar encarregada de promover o descarte adequado dos 
aparelhos, baterias e demais materiais recolhidos, seja quando da 
substituição por outros, ou quando forem danificados irreversivelmente, 
seguindo os preceitos da Lei nº 12.305/10, que trata da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS). 

 

8. PERFIL DO TRÁFEGO 

8.1. O perfil de tráfego das ligações telefônicas, especificado neste 
Termo de Referência, para os tipos de chamadas do Anexo I, servirá tão 
somente de subsídio às empresas interessadas na formulação das propostas, 
na análise e aferição da proposta mais vantajosa para a Administração. O 
perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso futuro. 

 

9. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

9.1. Os serviços e bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor do 
contrato no momento da entrega dos terminais móveis e chips, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 
neste Termo de Referência e na proposta. 

9.2. Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando 
em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 
na proposta, devendo serem corrigidos ou substituídos no prazo fixado pelo 
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gestor do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades. 

9.3. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 
(trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da 
qualidade e quantidade do serviço e materiais fornecidos, com a consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado. 

9.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no último dia do prazo assinalado no item 
anterior. 

9.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

10. PAGAMENTO 

10.1. O pagamento mensal dependerá da utilização dos serviços, podendo 
haver variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e as quantidades 
estimadas neste processo de contratação. 

10.2. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, em papel ou 
em arquivo eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em 
relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa 
realizar sua verificação e, não havendo problemas, promover as medidas 
necessárias ao pagamento, podendo ser realizado por meio do código de 
barras contido na fatura ou por Ordem Bancária. 

10.3. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à 
CONTRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir 
da reapresentação do documento para pagamento devidamente corrigido, 
acompanhado dos detalhamentos de cada número, também devidamente 
corrigidos, admitindo-se que o documento corrigido possa ser um boleto para 
pagamento, fazendo referência a Nota Fiscal contestada e dando quitação à 
mesma. 

10.4. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, 
os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do valor 
correspondente no próximo documento de cobrança. 

10.5. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito 
mediante ateste das Notas Fiscais. 

10.6. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes 
desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 (sessenta) e 
90 (noventa), para as modalidades local e longa distância nacional, 
respectivamente. 

10.7. No caso de eventual atraso nos pagamentos, desde que a CONTRATADA 
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os 
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE serão de 6% a.a (seis por 
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cento ao ano), pro rata die, apurados desde a data do primeiro dia útil de 
atraso até a data do efetivo pagamento da parcela, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde: 

EM= Encargos moratórios. 

I= Índice de atualização financeira = 0,0001644. 

N= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento. VP= Valor da parcela vencida. 

11. REAJUSTE DE PREÇOS 

11.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base 
estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de 
Serviços de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-
se sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos 
reajustes concedidos. 

11.2. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a 
determinar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, a 
partir da mesma data-base. 

11.3. O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um) ano, 
se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n° 
9.069, de 29 de junho de 1995. 

11.4. Os reajustes devem ser solicitados previamente ao CONTRATANTE, por 
meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido todos os 
motivos de fato e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos após a 
data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, que serão revisados mediante Termo aditivo. 

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

12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

12.1. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato 
ou Edital. 

12.2. Designar formalmente um gestor titular e um substituto para 
acompanharem e fiscalizarem a execução deste contrato. Poderá ser 
designado um terceiro servidor, como fiscal técnico, para acompanhar 
diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais 
falhas na execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor. 

12.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias. 
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12.4. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA. 

12.5. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 
dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando 
necessário. 

12.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelos empregados da CONTRATADA. 

12.7. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços 
por intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

12.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e 
contratuais cabíveis. 

12.9. Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos 
móveis, cujo motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O 
valor a ser ressarcido deverá ser igual ao preço apresentado em nota 
fiscal/fatura quando da entrega do equipamento. 

12.10. Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução 
à CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em regime 
de comodato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso e/ou desgaste 
natural dos equipamentos. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em 
especial no que se refere à implantação, operação e níveis de serviço. 

13.2. Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s) 
com a ANATEL e atender às demais disposições regulamentares pertinentes 
aos serviços a serem prestados. 

13.3. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito 
federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os 
direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por 
regulamentação da ANATEL. 

13.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

13.5. Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, 
salvaguardados os casos de interrupções programadas. 

13.6. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação 
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por 
telefone ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 
(sete) dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta 
designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, 
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disponível em horário comercial, aceitando-se a disponibilização de central de 
atendimento no estilo call center para atendimento específico ao Governo e 
grandes clientes corporativos. 

13.7. Credenciar por escrito, junto ao CONTRATANTE, um preposto idôneo com 
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no 
tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo 
de Referência. 

13.7.1. O preposto deverá ser credenciado no prazo máximo de 05 
(cinco) dias após a assinatura do contrato. 

13.7.2. A CONTRATADA deverá, no momento do afastamento do 
preposto definitivamente ou temporariamente, comunicar ao Gestor do 
Contrato por escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto 
até o fim do próximo dia útil. 

13.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE por intermédio de consultor designado para 
acompanhamento do contrato no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 
corridas, a contar de sua solicitação. 

13.9. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, 
de modo a obter uma operação correta e eficaz. 

13.10. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e 
irrestrita fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo 
as reclamações formuladas. 

13.11. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos 
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

13.12. Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do 
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de 
voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhes das chamadas 
(número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e 
valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme 
preços contratados no processo licitatório. 

13.13. Apresentar as faturas com o detalhamento das chamadas por ramal ou 
linha. 

13.14. Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que 
forem indicados pelo CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas aos 
contratos a serem firmados, tais como manutenção, configuração, entre 
outras. 

13.15. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto 
contratado, para adoção das medidas cabíveis. 

13.16. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
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inadimplência não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE. 

13.17. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas 
a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço. 

13.18. Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE que não 
seja em absoluto cumprimento do contrato. 

13.19. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por 
meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de 
telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e 
legais de quebra de sigilo de telecomunicações. 

13.19.1. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas 
na prestação de serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade 
criminal, na forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais 
esferas. 

13.20. A CONTRATADA deverá sujeitar-se aos acréscimos e supressões 
contratuais estabelecidos na forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais sejam, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 

13.21. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em 
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação. 

13.22. Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, receber 
a prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes de 
outras operadoras de serviço sem custo adicional. 

13.23. Providenciar o serviço referente a bloqueio de linhas móveis quando 
solicitado pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações 
e/ou serviços a partir da referida solicitação de bloqueio. Tal cobrança apenas 
poderá ocorrer quando da solicitação de desbloqueio pelo CONTRATANTE e o 
restabelecimento completo da prestação do serviço pela CONTRATADA. Aplica-
se neste caso, a regulamentação da ANATEL referente ao prazo de suspensão 
dos serviços. 

13.24. O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser executado por 
solicitação de representante credenciado do CONTRATANTE. 

13.25. Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de 
número e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE. 

13.26. No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois) dias 
úteis a reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo 
permanecer o mesmo número do chip substituído. 

13.27. Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, 
entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente 
solicitado, somente pelo gestor do contrato. 

13.28. Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos 
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serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com os 
aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações 
mínimas previstas neste Termo de Referência. 

13.29. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos 
e serviços conforme este Termo de Referência. 

13.30. Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito 
desde que não constatado uso indevido do equipamento. 

13.30.1. Em caso de defeito, a CONTRATADA deverá realizar a 
intermediação com a assistência técnica do fabricante dos aparelhos, no 
intuito de dar celeridade ao processo de troca ou conserto. 

13.30.2. No caso de defeitos de fabricação, conforme laudo emitido pela 
assistência técnica autorizada, a substituição do aparelho deverá ser 
feita em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação à 
CONTRATADA, e não pode representar nenhum ônus para o CONTRATANTE. 

13.30.3. Durante o período em que o aparelho originalmente fornecido 
estiver em reparo, deverá ser fornecido outro aparelho com o mesmo 
número de acesso, de forma a não gerar interrupção do serviço e sem que 
isso acarrete qualquer ônus extra para o CONTRATANTE. 

13.31. Deverá a CONTRATADA, em caso de extravio de qualquer natureza, 
inclusive roubo ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho, disponibilizar 
um novo aparelho com o mesmo código de acesso, observando os prazos 
fixados e efetuar, caso queira, a cobrança do equipamento extraviado ou 
danificado ao CONTRATANTE, caso o detentor opte por não providenciar a 
substituição por um equipamento igual, similar ou superior às próprias 
expensas. 

13.31.1. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser igual ou inferior 
ao preço constante da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s) 
equipamento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE. 

13.32. A CONTRATADA deverá providenciar uma reserva técnica de 5% de cada 
um dos modelos de aparelhos em uso no Contrato, sem qualquer ônus extra 
para o CONTRATANTE, que serão armazenados pela área responsável para 
agilizar substituições no caso de defeito ou extravio de aparelho. 

13.33. Os aparelhos móveis deverão ser entregues ao CONTRATANTE de acordo 
com os prazos de habilitação definidos deste Termo de Referência, incluindo 
todos os acessórios necessários à plena utilização dos serviços contratados, 
tais como carregador de bateria, cabos de dados, manual do usuário etc. 

13.33.1. Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou 
qualquer defeito de operação, os respectivos aparelhos serão recusados, 
ficando a CONTRATADA obrigada a apresentar novo modelo, observado o 
prazo previsto para a entrega dos aparelhos. 

13.34. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em 
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que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados. 

13.35. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a 
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos. 

13.36. Evitar contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de 
acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça. 

13.37. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

 
14. NÍVEIS DE SERVIÇO 

14.1. Para o Serviço Móvel Pessoal, os parâmetros para a medição da 
qualidade são aqueles definidos na regulamentação expedida pela ANATEL, 
em especial o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço 
Móvel Pessoal – RGQSMP (Anexo I à Resolução nº 575, de 28 de outubro de 
2011). 

14.2. Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA poderá 
efetuar periodicamente, a pedido e sob a supervisão do CONTRATANTE, testes 
de verificação da qualidade de transmissão, de forma a identificar eventuais 
falhas de sincronismo, perdas de ligações, perda anormal de sinal, 
travamentos ou outras situações que possam influenciar nos níveis de 
qualidade do serviço. 

14.3. Caso julgue necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar Relatórios de 
qualidade de Serviço, que deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, no formato sintético ou analítico, com o objetivo de comprovar a 
qualidade do serviço prestado. 

14.4. A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item anterior está 
descrito na Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro de 2011, que aprovou 
o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal 
– RGQSMP. 

14.5. As interrupções programadas dos serviços deverão ser comunicadas ao 
CONTRATANTE com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis. 

 

15. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

15.1. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão contratados com 
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o fornecimento pela CONTRATADA, na modalidade de comodato, de SIM Cards 
e aparelhos Smartphones 4G, aptos para uso e respeitando as especificações 
mínimas definidas neste Termo de Referência. 

15.2. Os quantitativos de equipamentos a serem fornecidos e as 
especificações mínimas constam da tabela do Anexo II deste Termo de 
referência. 

15.3. Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser novos, de 
primeiro uso, não se admitindo peças já usadas, reparadas e/ou 
recondicionadas de fábrica, e ainda, disponibilizados com a respectiva linha, 
em embalagem contendo todos os acessórios disponibilizados pelo fabricante, 
com garantia mínima de 01 (um) ano do próprio fabricante e apresentados ao 
Gestor do Contrato para aprovação prévia, antes da entrega definitiva ao 
usuário final. 

15.4. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da 
CONTRATADA, devendo ser recolhidos por ele após o encerramento do 
contrato. 

15.5. Os sistemas operacionais e os softwares embarcados nos 
dispositivos/equipamentos que forem fornecidos devem estar atualizados e 
licenciados para as funcionalidades contratadas, se proprietárias. 

15.6. O prazo de entrega, deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, no caso 
dos SIM Cards, já devidamente preparados para ativação do serviço, e de até 
30 (trinta) dias corridos para os aparelhos smartphones, contados a partir da 
data de assinatura do contrato. 

15.7. Em caso de roubo ou furto o CONTRATANTE efetuará imediatamente, a 
devida comunicação à CONTRATADA para bloqueio da linha. 

15.8. O local de entrega será na sede do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió – Alagoas, CEP 
57051-090, no horário das 13h às 19h, de segunda a quinta-feira e das 
7h30mim às 13h30mim. 

 

16. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 
16.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com 
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica 
todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original, sejam 
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 

17. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 
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17.1. A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da assinatura do Contrato, a apresentar garantia em favor do 
CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, 
numa das seguintes modalidades, conforme opção da CONTRATADA: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido 
pelo Ministério da Fazenda; 

b) seguro-garantia; ou 

c) fiança bancária. 

17.2. A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) meses após o 
término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação. 

 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.2. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 
descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores 
a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que: 

a) não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de 
validade de sua proposta; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame; 

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) não mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar a execução do Contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

18.3. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as 
seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o 
valor total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa 
injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou 
assinar o instrumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após 
regularmente convocada; 

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), 
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calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, 
limitado a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial 
do Contrato; 

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por 
cento), calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de 
inadimplência, a partir do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 
(trinta) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do 
prazo de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do 
Contrato; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 

18.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do item 18.2 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

18.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 
8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por 
meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha 
praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou 
demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

18.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na 
aplicação de outras sanções, em conformidade com as ocorrências 
registradas e a pontuação a seguir: 

 

Ocorrências Pontos 

Cobrança por serviços não prestados. 0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3 

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características 

técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos 

de atraso. 

0,3 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos

 solicitados pelo CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) 

horas de atraso. 

0,3 
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Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao 

CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário. 

 
0,3 

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou 

fração). 

0,5 

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento 

não especificada nesta tabela. 

0,5 

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de 

indisponibilidade. 

0,5 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela 

soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o 

CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito. 

1,0 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 

(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da 

fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou 

em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do 

serviço, com todos os tributos e encargos. 

1,0 

 

18.7. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação 
das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato 
gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE aplique 
as seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum 
necessário à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, 
observado o processo administrativo: 

 

Pontuação acumulada Sanção 

1 (um) ponto Advertência. 

2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do 

valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção. 
3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do 

valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção. 
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do 

valor faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do 

valor faturado do mês de aplicação dessa sanção. 

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato. 
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18.8. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zerados, 
de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

18.9. No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada ao 
CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral 
do contrato. 

18.10. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

18.11. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do 
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova 
contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 

18.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a 
ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993. 

 

19. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA E 
DO CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

19.1. A quantidade estimada na planilha do Anexo I servirá tão somente de 
subsídio para a formulação da proposta de preços. 

19.2. Para fins de julgamento das propostas de preços, será levado em conta 
o critério de menor preço, sendo vencedora a que apresentar o menor valor 
global para 24 meses. 

19.3. Os preços deverão ser expressos em reais e conter todos os tributos e 
encargos decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta contratação. 

19.4. O Anexo I demonstra uma estimativa de consumo para 56 (cinquenta e 
seis) acessos/linhas, dos quais 26 (vinte e seis) contém serviço de dados para 
acesso à Internet. 

19.5. A estimativa de tráfego não se constitui em qualquer compromisso de 
consumo para o CONTRATANTE. 

19.6. Todos os itens se referem à prestação de serviços no plano pós-pago. 

19.7. De forma a garantir a isonomia na disputa entre as operadoras, deve ser 
adotada como critério de tarifação a metodologia dada pelo Art. 12 do Anexo 
à Resolução nº 424 da ANATEL, transcrito a seguir: 

a) unidade de tempo de tarifação: 6 (seis) segundos; 

b) tempo de tarifação mínima: 30 (trinta) segundos; 

c) chamadas faturáveis: somente são faturáveis chamadas com duração 
superior a 3 (três) segundos, observado o disposto no inciso VI; 
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d) no caso de chamadas a cobrar, exceto as chamadas destinadas ao 
código 0800, somente são faturadas as chamadas com duração superior 
a 6 (seis) segundos, contada a partir do término da mensagem 
informativa; 

e) no caso de chamadas encaminhadas ao correio de voz somente são 
faturadas as chamadas com duração superior a 3 (três) segundos, 
contada a partir do sinal audível que acompanha a mensagem 
característica do correio de voz; e 

f) chamadas sucessivas com duração inferior a 30 (trinta) segundos, 
efetuadas entre os mesmos acessos de origem e de destino, e quando o 
intervalo entre o final de uma ligação e o início da seguinte for inferior a 
120 (cento e vinte) segundos são tarifadas como uma única ligação, cuja 
duração é igual ao somatório das durações das chamadas sucessivas ou 
igual ao tempo de tarifação mínima. 

                   Maceió, 10 de outubro de 2018.  

                  Rodrigo Ferreira Moura 

                  Técnico Judiciário  

                    (Responsável pela elaboração do Termo de Referência.) 
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ANEXO I-A 
 

                     PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 
 

 

 

GRUPO ÚNICO – 56 LINHAS 

ITEM SERVIÇO 
QUANTIDADE 

(ESTIMATIVA 

MENSAL) 
UNIDADE 

PREÇO 

UNITÁRI

O (R$) 

VALOR 

TOTAL 

MENSAL 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

PARA 24 

MESES (R$) 

1 
ASSINATURA PLANO 

BÁSICO DE SERVIÇOS 
56 UNIDADE    

2 
ASSINATURA PARA 

LIGAÇÕES INTRAGRUPO 

NACIONAL 
56 UNIDADE    

3 
ASSINATURA PARA 

SERVIÇO DE GESTÃO ON-

LINE 
56 UNIDADE    

4 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 

MESMA OPERADORA 
1008 MINUTOS    

5 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 

OUTRA OPERADORA 
3584 MINUTOS    

6 VC-1 MÓVEL X FIXO 1008 MINUTOS    

7 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 

EM ROAMING 
504 MINUTOS    

8 
VC-1 MÓVEL X FIXO - EM 

ROAMING  
392 MINUTOS    

9 
LDN VC-2 MÓVEL X 

MÓVEL – MESMA 

OPERADORA 
168 MINUTOS    

10 
LDN VC-2 MÓVEL X 

MÓVEL – OUTRA 

OPERADORA 
168 MINUTOS    

11 LDN VC-2 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS    

12 
LDN VC-3 MÓVEL X 

MÓVEL – MESMA 

OPERADORA 
168 MINUTOS    

13 
LDN VC-3 MÓVEL X 

MÓVEL – OUTRA 

OPERADORA 
168 MINUTOS    

14 LDN VC-3 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS    
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15 

ASSINATURA DE SERVIÇO 

DE DADOS ILIMITADO 

PARA SMARTPHONE, ALTA 

VELOCIDADE, 4G, 

NACIONAL, COM 

FRANQUIA MÍNIMA DE 

5GB 

26 UNIDADE    

16 SMS (POR MENSAGEM) 168 UNIDADE    

17 MMS (FOTO- MENSAGEM) 56 UNIDADE    

 VALOR TOTAL   
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ANEXO I-B 
 
 

PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 
 

 
 

 

GRUPO ÚNICO – 56 LINHAS 

ITEM SERVIÇO 
QUANTIDADE 

(ESTIMATIVA 

MENSAL) 
UNIDADE 

PREÇO 

UNITÁR

IO (R$) 

VALOR 

TOTAL 

MENSA

L (R$) 

VALOR 

TOTAL 

PARA 24 

MESES 

(R$) 

1 
ASSINATURA PLANO 

BÁSICO DE SERVIÇOS 
56 UNIDADE R$ 6,71 

R$ 

375,76 
R$ 

9.018,24 

2 
ASSINATURA PARA 

LIGAÇÕES INTRAGRUPO 

NACIONAL 
56 UNIDADE R$ 4,29 

R$ 

240,24 
R$ 

5.765,76 

3 
ASSINATURA PARA 

SERVIÇO DE GESTÃO ON-

LINE 
56 UNIDADE R$ 6,57 

R$ 

367,92 
R$ 

8.830,08 

4 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 

MESMA OPERADORA 
1008 MINUTOS R$ 0,13 

R$ 

131,04 
R$ 

3.144,96 

5 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – 

OUTRA OPERADORA 
3584 MINUTOS R$ 0,23 

R$ 

824,32 
R$ 

19.783,68 

6 VC-1 MÓVEL X FIXO 1008 MINUTOS R$ 0,23 
R$ 

231,84 
R$ 

5.564,16 

7 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – EM 

ROAMING 
504 MINUTOS R$ 0,23 

R$ 

115,92 
R$ 

2.782,08 

8 
VC-1 MÓVEL X FIXO - EM 

ROAMING  
392 MINUTOS R$ 0,23 R$ 90,16 

R$ 

2.163,84 

9 
LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL 

– MESMA OPERADORA 
168 MINUTOS R$ 0,32 R$ 53,76 

R$ 

1.290,24 

10 
LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL 

– OUTRA OPERADORA 
168 MINUTOS R$ 1,33 

R$ 

223,44 
R$ 

5.362,56 

11 LDN VC-2 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,78 R$ 43,68 
R$ 

1.048,32 

12 
LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL 

– MESMA OPERADORA 
168 MINUTOS R$ 0,32 R$ 53,76 

R$ 

1.290,24 

13 
LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL 

– OUTRA OPERADORA 
168 MINUTOS R$ 1,33 

R$ 

223,44 
R$ 

5.362,56 

14 LDN VC-3 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,78 R$ 43,68 R$ 
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1.048,32 

15 

ASSINATURA DE SERVIÇO 

DE DADOS ILIMITADO PARA 

SMARTPHONE, ALTA 

VELOCIDADE, 4G, 

NACIONAL, COM FRANQUIA 

MÍNIMA DE 5GB 

26 UNIDADE R$ 87,12 
R$ 

2.265,12 
R$ 

54.362,88 

16 SMS (POR MENSAGEM) 168 UNIDADE R$ 0,40 R$ 67,20 
R$ 

1.612,80 

17 MMS (FOTO- MENSAGEM) 56 UNIDADE R$ 0,80 R$ 44,80 
R$ 

1.075,20 

 VALOR TOTAL 
R$ 

5.396,08 
R$ 

129.505,92 
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ANEXO I-C 
 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
 

Quantidade Descrição Especificações mínimas exigidas 

26 Smartphone 
tipo I 

1. Aparelho Smartphone homologado pela ANATEL; 

2. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz); 

3. Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL; 

4. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de 
2,0 GHz ou processador com mais de 4 núcleos com 
velocidade de 1,6 GHz; 

5. Memória interna de 32GB; 

6. Memória RAM de 2GB; 

7. Tamanho de tela de 4,5 polegadas na diagonal; 

8. Tela com touchscreen capacitivo e multitouch; 

9. Resolução Full HD ou Retina; 

10. Câmera traseira com 12 Mp e câmera frontal de 5 Mp; 

11. Conectividade: Wi-Fi (802.11 b/g/n), roteador Wi-Fi, 
Bluetooth, conexão com PC via USB; 

12. Sensor de GPS e de autorrotação de tela; 

13. Leitor de impressões digitais; 

14. Peso Máximo de 220 gramas; 

15. Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt, manual de 
instruções de uso do aparelho em português (imprimido em 
papel ou online); 

15. Bateria com capacidade de 1800 mAh; 

16. Funcionalidades: sistema operacional Android 7 ou IOS 
10, vibração, viva voz, conferência, registro de chamadas 
discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, 
modo avião, chamada em espera, player de música e vídeo, 
browser com suporte a html/html5, envio de SMS e MMS, 
predição de texto, calculadora, agenda de compromissos, 
calendário, alarme/despertador, proteção de tela e acesso ao 
celular por senha ou por impressão digital, suporte a conta 
de e- mail, permitir a visualização de documentos (tipo doc, 
xls, pdf), permitir a localização do celular para o caso de 
perda ou roubo, quando disponível pelo sistema operacional. 

30 Smartphone tipo 

II 

1. Aparelho Smartphone homologado pela ANATEL; 

2. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz); 

3. Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL; 

4. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) ou mais, com velocidade 
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de 1,2 GHz; 

5. Memória interna de 16GB; 

6. Memória RAM de 1GB; 

7. Tamanho de tela de 4 polegadas na diagonal; 

8. Tela com touchscreen capacitivo e multitouch; 

9. Resolução HD; 

10. Câmera traseira com 8 Mp e câmera frontal de 2 Mp; 

11. Conectividade: Wi-Fi (802.11b/g/n), roteador Wi-Fi, Bluetooth, 

conexão com PC via USB; 

12. Sensor de GPS e de autorrotação de tela; 

13. Peso Máximo de 220 gramas; 

14. Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt, manual de 

instruções de uso do aparelho em português (imprimido em papel 

ou online); 

15. Bateria com capacidade de 1500 mAh; 

16. Funcionalidades: sistema operacional Android 6, vibração, viva 

voz, discagem rápida, conferência, registro de chamadas 

discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, modo 

avião, chamada em espera, player de música e vídeo, browser com 

suporte a html/html5, envio de SMS e MMS, predição de texto, 

calculadora, agenda de compromissos, calendário, 

alarme/despertador, proteção de tela e acesso ao celular por senha, 

suporte a conta de e-mail, permitir a visualização de documentos 

(tipo doc, xls, pdf), permitir a localização do celular para o caso de 

perda ou roubo, quando disponível pelo sistema operacional. 

56 SIM Card com 

linha habilitada 

SIM Card com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF) e 

nano-SIM card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, 

habilitado e compatível com os smartphones fornecidos. 

20 SIM Card de 

reserva 

SIM Card com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF) e 

nano-SIM card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, 

compatível com os smartphones fornecidos. 
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ANEXO II 

Pregão Eletrônico nº 77/2018 
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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ANEXO III 
 

CONTRATO N° XX/2018 
Processo nº 0005890-83.2018.6.02.8000 

 
MINUTA 
 
Contrato de Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades 
Local e Longa Distância Nacional (LDN), que 
entre si celebram a União, por intermédio do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e a 
empresa ______________. 

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida 
Aristeu de Andrade. Nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador José Carlos Malta Marques, 
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 124.811 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 045.410.304-20, residente e domiciliado nesta 
cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada na ..................., n.º 
..............., bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  n° ..................., 
daqui por diante denominada CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) 
.................., residente e domiciliado na ..............., n.º ........., bairro ........., nesta, 
portador da CI sob n.º .............., inscrito no CPF/MF sob n° ................., resolvem 
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós 
pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com fulcro na Lei 
n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
devendo serem observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de 
Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – 
PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das 
Comunicações – Tarifação de Chamada Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de 
07/08/2007, Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - SMP e Lei n.º 8.078, de 
11/09/1990, Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, 
ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, 
publicada no D.O.U., Seção 1, edição de 19/06/01, a qual adota a aplicação do 
SICAF na Secretaria deste Tribunal. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Bem como a Resolução 
nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sobre normas 
de contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: 
Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem como objeto a Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), 
com roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o 
fornecimento de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones 
do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO  
 
 A execução do presente contrato será feita de forma indireta, mediante 
o regime de empreitada por preço unitário, conforme condições estabelecidas no 
Pregão Eletrônico n.º 77/2018 e seus Anexos, e a proposta da contratada, lançada 
no evento SEI nº XXXX. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
 O contratante pagará à contratada, pelos serviços prestados, os preços 
constantes de sua proposta, sendo de R$ XX (XXXX) o valor global estimado deste 
contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento mensal dependerá da utilização dos 
serviços, podendo haver variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e 
as quantidades estimadas na proposta de preços da contratada). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada deverá apresentar mensalmente, para 
pagamento, as contas telefônicas das linhas telefônicas disponibilizadas através da 
conexão.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As contas deverão ter valor fiscal e apresentar na fatura 
encaminhada os valores das ligações locais de forma separada (móvel-fixo e 
móvel-móvel). 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será creditado em conta corrente da 
contratada, mediante ordem bancária, ou através de código de barras, no prazo de 
10 (dez) dias úteis contados a partir da apresentação da fatura/nota fiscal, 
devidamente atestada a cargo da fiscalização desde que os serviços estejam em 
conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável 
à contratada. 
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PARÁGRO  QUINTO - Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão 
informados à CONTRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será 
reiniciada a partir da reapresentação do documento para pagamento devidamente 
corrigido, acompanhado dos detalhamentos de cada número, também 
devidamente corrigidos, admitindo-se que o documento corrigido possa ser um 
boleto para pagamento, fazendo referência a Nota Fiscal contestada e dando 
quitação à mesma. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da 
Nota Fiscal, os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do 
valor correspondente no próximo documento de cobrança. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – O aceite dos serviços prestados por força desta contratação 
será feito mediante ateste das Notas Fiscais. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados 
decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 
(sessenta) e 90 (noventa), para as modalidades local e longa distância nacional, 
respectivamente. 
 
PARÁGRAFO NONO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
às penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO DEZ – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento 
de preços. 
 
PARÁGRAFO DOZE – O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no pagamento, fará 
as retenções tributárias determinadas pela legislação vigente. 
 
PARÁGRAFO TREZE – Deverá ser fornecido ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
sistema de gerenciamento de fatura capaz de capturar o detalhamento através da 
internet, com finalidade de facilitar o controle e gestão dos serviços. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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; 
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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% 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 
 
 Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base 
estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços 
de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre 
intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes 
concedidos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) 
venha a determinar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, 
a partir da mesma data-base. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior 
a 1 (um) ano, se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da 
Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os reajustes devem ser solicitados previamente ao 
CONTRATANTE, por meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao 
pedido todos os motivos de fato e de direito que ensejaram o pedido, quando 
ocorridos após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão 
nos preços contratados, que serão revisados mediante Termo aditivo. 

PARÁRAFO QUARTO - Quaisquer tributos ou encargos legais criados alterados ou 
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após 
a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o 
caso. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

 As despesas com a execução deste contrato correrão à conta dos 
recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas de 
2018 - PTRES 059407 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Elemento 
de Despesa 339039 – (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).   
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em 
caso de prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, 
previstas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de 
cada exercício financeiro. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
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 Caberá à contratada, além das responsabilidades na Lei 9.472/97, no 
contrato de concessão/autorização assinado com a União, e demais disposições 
regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados: 
 

1) Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em 
especial no que se refere à implantação, operação e níveis de serviço;  

2) Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s) 
com a ANATEL e atender às demais disposições regulamentares pertinentes 
aos serviços a serem prestados; 

 
3) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito 
federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os 
direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por 
regulamentação da ANATEL; 

 
4) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

 
5) Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, 
salvaguardados os casos de interrupções programadas;  
 

6)    Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação 
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por 
telefone ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 
(sete) dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta 
designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria 
especializada, disponível em horário comercial, aceitando-se a 
disponibilização de central de atendimento no estilo call center para 
atendimento específico ao Governo e grandes clientes corporativos; 

 
7) Credenciar por escrito, junto ao CONTRATANTE, um preposto idôneo com 
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no 
tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste 
contrato; 
 
8) Credenciar o preposto no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a 
assinatura deste contrato; 
 
9)     Comunicar ao Gestor do contrato, por escrito, no momento do 
afastamento do preposto, definitivamente ou temporariamente, o nome e a 
forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil; 
 
10)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE por intermédio de consultor designado para 
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acompanhamento do contrato no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 
corridas, a contar de sua solicitação; 
 
11)  Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, 
de modo a obter uma operação correta e eficaz; 
 
12)      Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e 
irrestrita fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo 
as reclamações formuladas; 
 
13)  Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos 
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

 
14) Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do 
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de 
voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhes das chamadas 
(número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e 
valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme 
proposta de preços apresentada pela contratada; 
 
15) Apresentar as faturas com o detalhamento das chamadas por ramal ou 
linha; 

 
16) Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que 
forem indicados pelo CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas aos 
contratos a serem firmados, tais como manutenção, configuração, entre 
outras; 

 
17) Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto 
contratado, para adoção das medidas cabíveis; 

 
18) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, 
cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE; 

 
19) Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas 
a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço; 

 
20) Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE que não 
seja em absoluto cumprimento do contrato; 

 
21) Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por 
meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de 
telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e 
legais de quebra de sigilo de telecomunicações; 
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22) Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na 
forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais sejam, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor atualizado do contrato; 

 
23) Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em 
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação; 

 
24) Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, 
receber a prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes 
de outras operadoras de serviço sem custo adicional; 

 
25) Providenciar o serviço referente a bloqueio de linhas móveis quando 
solicitado pelo CONTRATANTE; 

 
26) Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de 
número e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE; 

 
27) No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois) dias 
úteis a reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo 
permanecer o mesmo número do chip substituído; 
 
28) Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, 
entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente 
solicitado, somente pelo gestor do contrato; 
 
29) Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos 
serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com os 
aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações 
mínimas previstas no Termo de Referência (Anexo I do PE nº 77/2018); 
 
30) Fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos e serviços conforme  
Termo de Referência (Anexo I do PE nº 77/2018); 
 
31) Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito 
desde que não constatado uso indevido do equipamento; 
 
32) Realizar, em caso de defeito, a intermediação com a assistência técnica 
do fabricante dos aparelhos, no intuito de dar celeridade ao processo de troca 
ou conserto; 
 
33) Substituir o aparelho, no caso de defeitos de fabricação, conforme laudo 
emitido pela assistência técnica autorizada, em até 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir da notificação à CONTRATADA, sem representar ônus para o 
CONTRATANTE; 
 
34) Fornecer, durante o período em que o aparelho originalmente fornecido 
estiver em reparo,  outro aparelho com o mesmo número de acesso, de forma 
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a não gerar interrupção do serviço e sem que isso acarrete qualquer ônus 
extra para o CONTRATANTE; 
35) Disponibilizar, em caso de extravio de qualquer natureza, inclusive roubo 
ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho, um novo aparelho com o 
mesmo código de acesso, observando os prazos fixados e efetuar, caso 
queira, a cobrança do equipamento extraviado ou danificado ao 
CONTRATANTE, caso o detentor opte por não providenciar a substituição por 
um equipamento igual, similar ou superior às próprias expensas; 
 
36) Providenciar uma reserva técnica de 5% de cada um dos modelos de 
aparelhos em uso no Contrato, sem qualquer ônus extra para o 
CONTRATANTE, que serão armazenados pela área responsável para agilizar 
substituições no caso de defeito ou extravio de aparelho; 
 
37)  Entregar os aparelhos móveis ao CONTRATANTE de acordo com os prazos 
de habilitação definidos no Termo de Referência (Anexo I do PE nº 77/2018), 
incluindo todos os acessórios necessários à plena utilização dos serviços 
contratados, tais como carregador de bateria, cabos de dados, manual do 
usuário etc.; 
 
38) Apresentar novos modelos, em caso de recusa dos aparelhos móveis por 
parte do Contratante, caso seja constatada divergência com a especificação 
técnica exigida ou qualquer defeito de operação, observado o prazo previsto 
para a entrega dos aparelhos; 
 
39) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados; 
 
40) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a 
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos; 
 
41) Abster-se de contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de 
acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça; 
 
42) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte: 
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a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a 
execução dos serviços mencionados; 
 
b) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
 
c)      É vedada subcontratação total dos serviços objeto deste contrato; 
 
d) A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente 
autorizada pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
e) A contratada responde diretamente, em seu nome, por danos ou 
prejuízos decorrentes da ação de subcontratados, quando necessários à 
prestação dos serviços contratados. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 A Contratante se obriga a: 
 

a) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e 
Edital. 

b) Designar formalmente um gestor titular e um substituto para 
acompanharem e fiscalizarem a execução deste contrato. Poderá ser 
designado um terceiro servidor, como fiscal técnico, para acompanhar 
diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais 
falhas na execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor; 

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias; 

d) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA; 

e) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 
dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando 
necessário; 

f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelos empregados da CONTRATADA; 

g) Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por 
intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à Administração, 
conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

h) Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e 
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contratuais cabíveis. 

i) Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos móveis, cujo 
motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O valor a ser 
ressarcido deverá ser igual ao preço apresentado em nota fiscal/fatura quando da 
entrega do equipamento; 

j) Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução à 
CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em regime de 
comodato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso e/ou desgaste natural 
dos equipamentos. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 
data de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a 
60 (sessenta) meses, conforme preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666 de 1993. 

 
CLÁUSULA DEZ - DA GARANTIA 

 

  A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da assinatura deste Contrato, a apresentar garantia em favor do 
CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa 
das seguintes modalidades: 

d) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; 

e) seguro-garantia; ou 

f) fiança bancária. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) 
meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada 
prorrogação. 

   
CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 A Contratada que, convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução contratual, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 
a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita 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. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento 
para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as 
dos pagamentos a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Licitante ficará sujeita a aplicação das seguintes 
penalidades: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 
total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa 
injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou 
assinar o instrumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após 
regularmente convocada; 

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado 
a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir 
do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, 
caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo 
de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do Contrato; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes.  

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do parágrafo 
anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da 
Lei nº 8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, 
por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha 
praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não 
possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
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PARÁGRAFO SEXTO - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na aplicação 
de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas e a pontuação 
a seguir: 
 

Ocorrências Pontos 

Cobrança por serviços não prestados. 0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3 

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características 

técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos 

de atraso. 

0,3 

 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados 

pelo CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso. 

0,3 

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao 

CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário. 

 
0,3 

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou 
fração). 

0,5 

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento 
não especificada nesta tabela. 

0,5 

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de 
indisponibilidade. 

0,5 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela 

soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o 

CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito. 

1,0 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 

(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da 

fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou 

em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do 

serviço, com todos os tributos e encargos. 

1,0 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da 
pontuação das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores 
ao fato gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE 
aplique as seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum 
necessário à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, 
observado o processo administrativo: 
 

Pontuação acumulada Sanção 

1 (um) ponto Advertência. 
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2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório 
serão zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

 

PARÁGRAFO NONO - No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada 
ao CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral do 
contrato. 

PARÁGRAFO DEZ - A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

PARÁGRAFO ONZE - Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral 
do contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova 
contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 

PARÁGRAFO DOZE - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 
em processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla 
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
PARÁGRAFO TREZE - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
TRE/AL ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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. 

 
PARÁGRAFO QUINZE - A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a prestação dos serviços, 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 
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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.  

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na 
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE -  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa 
que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação 
para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO DEZOITO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e 
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado. 

 
PARÁGRAFO DEZENOVE -  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
PARÁGRAFO VINTE - 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 nº 8.666/93 e nº 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRFO VINTE E UM - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com 
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
PARAÁGRAFO VINTE E DOIS - Poderá a Administração considerar inexecução total 
ou parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior 
a 10 (dez) dias na entrega ou na regularização de eventuais riscos. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
 
  O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do objeto 
contratado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
contratada, fica o TRE/AL autorizado a reter os créditos a que aquela teria direito, 
até o limite do valor dos prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das 
penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE- DAS ALTERAÇÕES 
 
 O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65, da lei nº 8.666/93, observado o limite estipulado no 
§1º do referido artigo. 
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CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 77/2018 E À PROPOSTA COMERCIAL 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 77/2018 e à proposta comercial da contratada, evento SEI nº XXXX 
(Processo SEI nº XXXXXX). 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, 
na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

 Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre 
as partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber. 

 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o 
presente Contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas 
partes abaixo. 

 
     Maceió, ____de ____________ de 2018. 

  
Pelo TRE/AL  

 
    Desembargador José Carlos Malta Marques 

 
 

Pela Contratada  
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PROCESSO : 0005890-83.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : PREGÃO 77/2018. TELEFONIA MÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.

 

Parecer nº 2020 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

Senhor Pregoeiro,
 
 
Trata-se de análise de alterações apresentadas pela

SLC (0477109) ao edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
77/2018, cujo objeto é a a contratação de empresa para
pstação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós pago, nas
modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN).

Registre-se que as alterações derivaram do pedido
de esclarecimento formulado pela Telefônica Brasil S/A
(0475812), acerca de 5  (cinco) itens do edital, sendo que
3 (três) desses itens foram esclarecidos pela Seção de
Licitações e Contratos (0477104) e  1 (um) item por esta AJ-
DG (0476393).

Restou portanto um item, o de número 3, que
conforme bem lançada informação da Seção de Licitações e
Contratos (0477104), será sanado mediante a republicação do
edital, conforme segue:

 
"Em relação ao item 3, “dúvidas sobre
a presença de erro material no
instrumento convocatório”, esclareço 
que em razão da alteração da redação do
item habilitação  (item 9 do edital), em
função de  solicitação da AJ-DG de se
utilizar a redação do Edital para
contratação de serviços de apoio, não
estão previstas no edital as declarações
que deverão ser disponibilizada pelo
licitante, em razão disto, sugiro a
alteração do  edital para inclusão do item
4.6 , em conformidade com minuta
apresentada a seguir. "  
 

Transcreve-se então o referido item 4.6 do edital
modificado, que apenas supre lacuna relativa ao
preenchimento das opções apresentadas pels sistema
Comprasnet, que geram as declarações que são usualmente
anexadas eletrônicamente aos procedimentos licitatórios: 

 
"4.6. Como condição para participação no
Pregão, o 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 apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.
a.1) a assinalação do campo “não” apenas
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produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto
na Lei, mesmo que microempresa ou
empresa de pequeno porte;
b) que está ciente e concorda com as
condições contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação
definidos no Edital;
c) que inexistem fatos impeditivos para
sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores;
d) 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.
e) que a proposta foi elaborada de forma
independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de
setembro de 2009.
f) 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;
g) que os serviços são prestados 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."

 
 
Não obstante,  como tais alterações não parecem

impactar a formulação das planilhas nem das propostas das
licitantes, não há necessidade de reabertura do prazo
inicialmente estabelecido, de acordo com o artigo 20, do
Decreto nº 5.450/2005, in fine:

 

"Art. 20.  Qualquer modificação no edital
exige divulgação pelo mesmo instrumento
de publicação em que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das
propostas." 
 

 
Isto posto, uma vez esclarecidas as questões postas

pela Telefônica Brasil S/A (0475812), de acordo com
a informação da Seção de Licitações e Contratos (0477104) e 
parecer desta AJ-DG (0476393), sugere-se a publicização dos
esclarecimentos e, quanto à nova minuta do edital (0477109),
segue aprovada por esta Assessoria Jurídica, nos termos do
parágrafo único do Art. 38, da Lei nº 8.666/93,  em face de
sua regularidade jurídica,  sugerindo-se sua republicação,
com envio ao DOU na data de hoje, no máximo amanhã,
mantida a data inicialmente prevista para abertura das
propostas.  
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 Este é o parecer, que se encaminha ao Sr.
Pregoeiro, para as providências que entender convenientes. 
  

 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 12/12/2018, às 15:11, 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
0477144 e o código CRC D2C16634.

0005890-83.2018.6.02.8000 0477144v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 8065 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

 
Senhor Pregoeiro,
 
Trata-se de pronunciamento ante o

instrumento impugnatório apresentado pela empresa TIM
S.A., conforme evento nº 0476103, em face do Edital do
Pregão Eletrônico nº 77/2018 deste Tribunal.

A Assessoria Jurídica da Direção-Geral, no
despacho de evento nº 0476447, entende que as questões
levantadas parecem ser da alçada deste setor requisitante.

Em breve síntese, nos seus argumentos e pedidos,
a impugnante:

I - Destaca o item 8 do citado edital, acerca do
julgamento das propostas de preços, expondo seu
entendimento a respeito.

II - Alega que o Sistema de Gestão on-line, na forma
como previsto no item 6.20 do Termo de Referência, poderá
afastar as principais empresas de serviço móvel pessoal do
Brasil e restringir a competitividade do certame, bem como
defende a modificação do edital para prever também a
possibilidade de realização dos serviços que não puderem ser
tratados através do sistema de gestão on-line possam ser
tratados por meio da central de relacionamento com o cliente.

III - Afirma que para permitir a participação de um
maior número de licitantes no certame, deve ser retirada do
edital a solução que informa o consumo por tipo de chamada,
alegando que as operadoras possuem sistemas de
gerenciamento divergentes.

IV - Destaca as regras sobre o faturamento dos
serviços contratados previstas no item 10 do Termo de
Referência, e defende que, caso a Administração discorde dos
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valores cobrados na nota fiscal, a fim de afastar a prática de
atos contrários à legislação tributária, poderá ser aberto uma
contestação, de maneira que a data de vencimento ficará
suspensa até a finalização da análise, e, caso procedente,
deverá ser enviado um boleto para pagamento com o valor
correto, fazendo referência à nota fiscal contestada e dando
quitação.

V - discorda das regras dos itens 13.30, 13.30.1,
13.30.2, 13.30.3 e 13.31, do Termo de Referência, quanto ao
reparo e substituição de aparelhos celulares nos casos de
defeito, extravio, inclusive por roubo, furto, ou dano por uso
indevido do aparelho, argumentando que as obrigações
exigidas caracterizam-se pela incerteza e imprevisibilidade, de
forma que defende que a licitante não pode se responsabilizar
quanto à manutenção do hardware dos aparelhos e que cabe
ao contratante a busca do reparo na assistência técnica
autorizada, arcando com os custos decorrentes, no caso de
mau uso do aparelho, bem como nas reposições por perda,
roubo ou extravio.

VI - Destaca a regra contida no item 14.3 do Termo
de Referência, quanto aos níveis de serviço, e afirma dispor
de sistema de conta online que possibilita ao contratante
montar relatórios conforme sua necessidade.

VII- Discorda dos prazos de entrega dos SIM Cards
com linha ativada e dos aparelhos smartphones, alegando que
o prazo de 10 dias corridos é insuficiente para a entrega dos
aparelhos celulares e pugna que o prazo de entrega seja
ajustado para 20 dias corridos a partir da solicitação formal
do contratante.

VIII - Alega que as disposições do instrumento
convocatório quanto à responsabilidade da contratada pelos
danos causados na execução do contrato, especialmente no
item 13.4 do Termo de Referência, violam a lei de licitações e
contratos administrativos.

Diante disso, limitado aos aspectos técnicos do
Termo de Referência, tenho a informar o que segue.

Em relação ao item I: Como o tema abordado
pela impugnante é referente a regras estabelecidas somente
no Edital, não descritas no Termo de Referência, entendo,
como todo respeito ao entendimento da AJ-DG, que a questão
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deva ser da alçada da SLC.
Em Relação ao item II: o Sistema de Gestão on-

line especificado no item 6.20 do Termo de Referência,
destina-se ao apoio da fiscalização do contratante na gestão e
controle das linhas contratadas e deve ser mantido com os
serviços mínimos listados no Termo de Referência, sendo
desnecessária a revisão do Edital, no meu entendimento. Além
desse sistema, o Termo de Referência prevê, no item 13.6, que
a contratada deverá colocar à disposição do contratante um
canal de comunicação gratuito para abertura de chamados e
solicitações de serviço, seja por telefone ou internet, com
funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete)
dias por semana. Ou seja, um serviço não exclui o outro e
ambos são independentes e necessários.

Em relação ao item III: embora a questão
apontada pela impugnante não esteja muito clara, creio que
não devem ser alteradas as regras quanto à informações de
consumo por tipo de chamada abordadas no Termo de
Referência, nos itens 13.12 e 13.13, a respeito da
apresentação do detalhamento dos serviços prestados de voz,
tendo em vista a essencialidade dessas informações para a
fiscalização do contrato.

Em relação ao item IV:  A questão abordada pela
impugnante já está prevista nos exatos termos do item 10.3 do
Termo de Referência.

Em relação ao item V:  importa ressaltar que o
Termo de Referência não menciona que o reparo dos
aparelhos defeituosos seja executado diretamente pela
contratada, conforme entendimento da impugnante. No
entanto, a empresa contratada deve se responsabilizar pela
intermediação junto à assistência técnica do fabricante para
realização do conserto ou a substituição dos aparelhos, no
caso de defeitos de fabricação, conforme laudo emitido pela
assistência técnica autorizada, vez que os aparelhos são de
sua propriedade. Assim, somente nos casos de defeitos não
ocasionados por mau uso, comprovados por meio de laudo
emitido pela assistência técnica do fabricante do aparelho,
caso haja custos decorrentes do reparo ou substituição
(conforme indicação do laudo), estes incidirão sobre a
contratada. Naturalmente, se o laudo indicar que o defeito foi
ocasionado por mau uso do aparelho, bem como nos casos de
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extravio, roubo ou furto, os custos do reparo ou da
substituição incidirão sobre o contratante, a critério da
contratada. Desnecessário qualquer ajuste nesse ponto.

Em relação ao item VI: informo que a exigência
prevista no Termo de Referência quanto aos relatórios de
qualidade de serviço não exclui a sua disponibilização por
meio de sistemas online.

Em relação ao item VII: Esclareço que o prazo
assinalado no Termo de Referência, no item 15.6, para
entrega dos aparelhos smartphones é de 30 dias corridos, ou
seja, superior ao prazo sugerido pela impugnante. O Prazo de
10 dias se refere tão somente a entrega dos SIM Cards com
linha ativa, o que é bastante razoável considerando que
geralmente as operadoras efetuam a ativação de uma linha em
prazo bem menor. Assim também nesse ponto é desnecessário
qualquer ajuste.

Em relação ao item VIII: quanto à questão da
responsabilidade da contratada pelos danos causados na
forma prevista no Termo de Referência, informo que o texto
reproduziu o que usualmente é previsto nas licitações
deste órgão.

Sendo essas as informações que tenho a
apresentar, direciono os a V. Sa. para conhecimento e
medidas pertinentes.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 12/12/2018, às 19:00, 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
0477461 e o código CRC F26029C1.

0005890-83.2018.6.02.8000 0477461v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 8066 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

 
Senhor Pregoeiro,
 
Trata-se de pronunciamento ante o instrumento

impugnatório apresentado pela empresa OI Móvel S.A.,
conforme evento nº 0476167, em face do Edital do Pregão
Eletrônico nº 77/2018 deste Tribunal.

A Assessoria Jurídica da Direção-Geral, no
despacho de evento nº 0476447, entende que as questões
levantadas nos itens 2 (consórcio), 5 (reajuste), 12 (franquia
de dados) e 14 (prazo de entrega) parecem ser da alçada do
setor requisitante.

Diante disso, limitado aos aspectos técnicos do
Termo de Referência, tenho a informar o que segue.

Quanto ao item 2 – Da necessidade de
Formação de Consórcio entre as empresas de telefonia
móvel e fixa:

Com todo respeito ao entendimento da Assessoria
Jurídica, informo que a restrição apontada pela impugnante é
uma regra prevista somente no Edital e não consta no Termo
de Referência. Nesse sentido, não vejo como me pronunciar a
esse respeito.

Quanto ao item 5 – Reajuste dos preços e das
tarifas:

A impugnante solicita, em suma, a adequação do
item 14.1 do Edital, do item 11.1 do Termo de Referência e da
Cláusula Quinta da Minuta do Contrato, para que seja
adotado o IGP-DI como o índice de reajuste para o Serviço
Móvel Pessoal (SMP). Ora, uma vez que o índice definido pela
Anatel para reajuste dos serviços de telecomunicações é o
IST, previsto na Resolução nº 420, de 25 de novembro de
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IST, previsto na Resolução nº 420, de 25 de novembro de
2005, revisada pela Resolução n° 532 de 03/08/2009, nada
mais justo que esse índice setorial seja adotado para o
reajuste de preços, como previsto no Termo de Referência.
Além disso, a adoção do IST está albergada pelo art. 53 da
Instrução Normativa nº 05/2017, que dispõe sobre as regras e
diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o
regime de execução indireta no âmbito da Administração
Pública federal direta, autárquica e fundacional.

Quanto ao item 12 – Franquia de Dados:
A impugnante solicita que, em relação a franquia

de dados prevista no item 6.17 do Termo de Referência, a
redução da velocidade do acesso a dados, após o consumo da
franquia contratada, mantenha o mínimo de 100 kbps em vez
de 128 kbps como previsto no Termo de Referência, sem
apresentar nenhum fundamento razoável para tanto. Assim
sendo, considero que a regra estabelecida não carece de
revisão.

Quanto ao item 14 – Prazo de entrega:
A impugnante solicita que o prazo para entrega dos

SIM cards e dos aparelhos smartphones seja alterado para 30
dias corridos, alegando que “o fornecimento envolve diversos
processos internos e análises de diferentes áreas da
contratada, bem como a verificação do estoque de
equipamentos e eventual solicitação junto ao fabricante, além
do devido envio para o endereço da contratante, fato que pode
impactar diretamente no prazo dependendo da localidade uma
vez que esta entrega é feita, normalmente pelo Correios.”

Esclareço que o prazo assinalado no Termo de
Referência, no item 15.6, para entrega dos aparelhos
smartphones já é de 30 dias corridos. O Prazo de 10 dias se
refere a entrega dos SIM Cards com linha ativa, o que é
bastante razoável considerando que geralmente as operadoras
efetuam a ativação de uma linha em prazo bem menor. Logo,
nesse ponto também é desnecessária qualquer revisão.

Sendo essas as informações que tenho a
apresentar, direciono os a V. Sa. para conhecimento e
medidas pertinentes.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
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Judiciário, em 12/12/2018, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0477497 e o código CRC 80139B13.

0005890-83.2018.6.02.8000 0477497v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2018.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
 
Tendo-se em vista as ponderações constantes da

Informação 8052 (0477104) e a manifestação anuente da
Assessoria Jurídica da Direção Geral no Parecer 2020
(0477144), destacando-se a manutenção da data de abertura
do certame, encaminho-lhe os presentes autos para que seja
apreciada por V.Ex.ª a conveniência de autorizar republicação
editalícita, em relação à qual este subscrevente declara
concordância.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE,
Pregoeiro, em 13/12/2018, às 15:10, 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
0478036 e o código CRC 86676454.

0005890-83.2018.6.02.8000 0478036v1

Despacho PREG 0478036         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 602



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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2018.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
 
Tendo-se em vista que serão necessárias diligências

adicionais preliminares à abertura dos lances, conforme
decisão proferida diante de pedido de impugnação ao edital
recebido por este Pregoeiro, com o objetivo de oferecer
oportunamente os fatos e as opiniões técnicas que
subsidiarão adequadamente Vossa decisão, rogo-lhe que
desconsidere o despacho retro (0478036).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE,
Pregoeiro, em 14/12/2018, às 08:57, 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
0478404 e o código CRC 5D6093C1.

0005890-83.2018.6.02.8000 0478404v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2018.
 
Tendo em vista o Despacho PREG 0478404, retorno os

autos à Unidade Pregoeiros.
 

Ivana Barros Fontes Teles Peixoto
Oficiala de Gabinete

Documento assinado eletronicamente por IVANA BARROS FONTES TELES PEIXOTO,
Oficial de Gabinete, em 14/12/2018, às 09:10, 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
0478532 e o código CRC 5392ED1F.

0005890-83.2018.6.02.8000 0478532v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2018.
À PREG.

 
Senhor Pregoeiro,
 
Considerando o teor do item 2.6, do Parecer nº 2016 da

AJ-DG (evento SEI nº 0476546), em relação ao pedido de impugnação
formulado pela empresa Oi Móvel S.A. (evento SEI nº 0476167) em
face do edital do pregão eletrônico nº 77/2018, mais precisamente
quanto à base de cálculo das multas em caso de inexecução parcial
do contrato, tenho a dizer, na condição de autor do Termo de
Referência relacionado ao certame, que concordo com o
entendimento da Assessoria Jurídica, de forma que sugiro a
manutenção das regras do edital.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 14/12/2018, 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
0478668 e o código CRC 5FAF02ED.

0005890-83.2018.6.02.8000 0478668v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2018.
Senhor Secretário de Administração,
 
Tendo-se em vista o segundo item do

questionamento apresentado por meio do Requerimento de
Impugnação ofertado pela Oi Móvel S.A. (0476167) que, salvo
melhor juízo, demandará diligências ao mercado para
levantamento de informações essenciais à decisão quanto à
procedência ou improcedência da alegação, aparentemente
não se coadunando com os princípios ordenadores da
modalidade licitatória eleita, encaminham-se os presentes
autos a V.S.ª, com a sugestão de revogação do edital
convocatório.

Informa-se, adicionalmente, que a sessão eletrônica
foi iniciada e imediatamente suspensa, com retorno marcado
para o dia 17/12/2018, às 15:00h, horário de Brasília, sem que
houvesse abertura para competição por lances.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE,
Pregoeiro, em 14/12/2018, 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
0478692 e o código CRC 2ED83234.

0005890-83.2018.6.02.8000 0478692v1

Despacho PREG 0478692         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 606



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

 

DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2018.
 

À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor,
 
Considerando a questão posta pelo pregoeiro no

despacho de evento nº 0478692, peço vênia a V. Sa. para sugerir o
encaminhamento dos autos à AJ-DG para análise quanto às
implicações jurídicas do ponto atacado no item 2 da impugnação
ofertada pela Oi Móvel S.A. (0476167), haja vista a possibilidade de
implicar a revogação do ato convocatório do certame.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/12/2018, às 12:07, 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
0478836 e o código CRC 1D5F72DE.

0005890-83.2018.6.02.8000 0478836v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2018.
Aquiescendo com a sugestão do Senhor Secretário de

Administração contida no despacho 0478836, determino o
encaminhamento do presente procedimento à Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral para análise e pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 17/12/2018, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0478954 e o código CRC 0FC2767D.

0005890-83.2018.6.02.8000 0478954v1
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PROCESSO : 0005890-83.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2018. TELEFONIA MÓVEL.

 

Parecer nº 2053 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos eletrônicos, em

face do encaminhamento do Senhor Pregoeiro (0478692), 
referindo-se à impugnação  ao edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 77/2018, cujo objeto é a a contratação de
empresa para prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós
pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional
(LDN), em que foi suscitada a  necessidade de formação de
consórcio entre as empresas de telefonia móvel e fixas:   

 
"Tendo-se em vista o segundo item do
questionamento apresentado por meio do
Requerimento de Impugnação ofertado
pela Oi Móvel S.A. (0476167) que, salvo
melhor juízo, demandará diligências ao
mercado para levantamento de
informações essenciais à decisão quanto
à procedência ou improcedência da
alegação, aparentemente não se
coadunando com os princípios
ordenadores da modalidade licitatória
eleita, encaminham-se os presentes autos
a V.S.ª, com a sugestão de revogação do
edital convocatório."
Informa-se, adicionalmente, que a sessão
eletrônica foi iniciada e imediatamente
suspensa, com retorno marcado para o
dia 17/12/2018, às 15:00h, horário de
Brasília, sem que houvesse abertura para
competição por lances."

 
Segundo o Sr. Pregoeiro, o tema

comporta  diligências ao mercado.  
Ademais, verifica-se que não houve a republicação

do edital (sem fixação de novo prazo   para abertura das
propostas) tal como sugerido por esta AJ-DG por meio do 
Parecer nº 2.020 (0477144), quando se analisava o pedido de
esclarecimento apresentado pela Telefônica Brasil  S/A
(0475812). 

Dessa forma, exsurge a  necessidade de autorização
de revogação da licitação.   

O artigo 49, da Lei nº 8.666/93, delineia
precisamente as hipóteses de revogação e anulação da
licitação:  

 
" Art. 49.  A autoridade competente para a
aprovação do procedimento somente poderá
revogar a licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo
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anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado."

    
Observando-se o manual do

Sistema Comprasnet (https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/pregaoeletronico-
pregoeiro-faq#P22), ambiente eletrônico utilizado por este
Órgão, onde se processam as licitações do Governo Federal, 
 tem-se que  a revogação da licitação é tratada de seguinte
forma:

 
"2.2) Revogação
A Revogação corresponde ao
cancelamento de um processo licitatório
em função da conveniência ou
oportunidade administrativa. O evento
Revogação pode ser lançado durante a
Fase 1 (antes do recebimento das
propostas) ou após a fase 3 (após o
encerramento da sessão pública). Não é
um evento de urgência - pode ser
processado a partir do SIDEC – no
pregão, geraria efeitos a partir do dia
seguinte – para a informar à sociedade a
decisão adotada."

 
 No presente caso, conforme instrução precedente

e  à luz da legislação de regência, parece haver, s.m.j., 
incidência de motivos  para que se revogue o Pregão
Eletrônico  nº 77/2018 e se autorize a realização de nova
licitação, com os devidos ajustes no edital.

À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 17/12/2018, às 17:20, 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
0479801 e o código CRC 7873D9E0.

0005890-83.2018.6.02.8000 0479801v9
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CONCLUSÃO

Maceió, 18 de dezembro de 2018.
Senhor Presidente,
Reportando-me às considerações constantes do Parecer

2053 (0479801), firmado pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-
Geral, em face do encaminhamento do Senhor Pregoeiro com lastro
na impugnação do edital do Pregão Eletrônico nº 77/2018 e, tendo
em conta toda a instrução levada a efeito nos autos, submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa Excelência
para deliberação, sugerindo, salvo melhor juízo, a revogação do
certame, com a imediata autorização para realização de uma nova
licitação, com os devidos ajustes no edital.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 18/12/2018, às 14:57, 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
0480642 e o código CRC 44F265EB.

0005890-83.2018.6.02.8000 0480642v1
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PROCESSO : 0005890-83.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Revogação. Pregão Eletrônico. Repetição.
Certame.

 

Decisão nº 4733 / 2018 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Tendo em vista a sugestão do Sr. Diretor-

Geral (0480642), com fulcro nas informações da Secretaria de
Administração, apostas no Despacho 0478836, bem como o Parecer
2053/2018 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (0479801), revogo o Pregão
Eletrônico de nº 77/2018 e determino a republicação do edital do
certame licitatório, tal como descrito no referido Parecer, ao tempo
em que autorizo a repetição do Certame em tela.

À Secretaria de Administração para conhecimento,
registros e adoção das providências administrativas que se revelem
necessárias ou recomendáveis à consecução do feito. 

 
Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES

Presidente
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 18/12/2018, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0480761 e o código CRC 4CCFAEAE.

0005890-83.2018.6.02.8000 0480761v3
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DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2018.
 
À SLC para promover a publicação da Decisão nº

4733 da Presidência acerca da revogação do Pregão
Eletrônico nº 77/2018, bem como republicar o edital com as
adequações necessárias, inclusive para permitir
a participação de consórcio de empresas no certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/12/2018, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0480900 e o código CRC 8B284C82.

0005890-83.2018.6.02.8000 0480900v1
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19/12/2018 SIASGnet-DC - Informar Evento de Revogação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/informarLicitacaoEvento.do?method=preEvento&codigoTipoEvento=3&versaoCompraComLi… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Informar Evento de Revogação 19/12/2018 17:17:07 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Para informar este evento de Revogação, é necessário suspender a sessão pública da licitação.

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação * Ano da Licitação

Pregão  

Objeto

Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming 
nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 
(trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card, conforme especificações e condições disponíveis 
neste Edital e seus anexos.

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

00077 2018
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DESPACHO

Maceió, 19 de dezembro de 2018.
À PREG,
para suspender a sessão do PE nº 77/2018 para

possibilitar a revogação do pregão pelo comprasnet.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 19/12/2018, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0482118 e o código CRC 01AFFDDA.

0005890-83.2018.6.02.8000 0482118v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de dezembro de 2018.
Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,
 
Informa-se a suspensão do PE n.º77/2018.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE,
Pregoeiro, em 21/12/2018, às 15:36, 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
0483157 e o código CRC C6661D80.

0005890-83.2018.6.02.8000 0483157v1
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26/12/2018 SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para Publicação-Divulgação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoEventoPublicacaoDivulgacaoLicitacao.do?method=disponibilizarPublicaca… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para Publicação-
Divulgação

26/12/2018 09:23:09 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Evento de Revogação será Publicado no D.O.U. na data de 27/12/2018 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
nesta mesma data.

Resumo do Evento de Revogação

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00077/2018 Eletrônico Tradicional

Objeto

Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com 
roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de 26 (vinte e seis) smartphones do 
Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card, conforme especificações e condições 
disponíveis neste Edital e seus anexos.

Motivo do Evento de Revogação

Revogação da licitação para ajustar o edital.

Data da Publicação/Divulgação do Evento de
Revogação Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

27/12/2018 A partir de  29/11/2018  às 08:00 Em 14/12/2018  às 09:00

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  Visualizar Prévia da Matéria

Evento de Revogação

00001 2018 000038
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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.
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EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0058104-89.2018.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.014.10.2018, firmado em
21/12/2018; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º
59.949.362/0001-76; Contratada: TELTEC SOLUTIONS LTDA., CNPJ nº 04.892.991/0001-15;
Objeto: aquisição de 78 equipamentos de conectividade composta de switches de Acesso
e de Distribuição com garantia/suporte técnico por 60 meses; Valor Total: R$ 1.322.100,00;
Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 025/2018, com fundamento na Lei nº
8.666/93; Signatários: pelo Contratante, o Sr. Gilberto de Almeida Nunes, Diretor-Geral, e
pela Contratada, o Sr. Diego Brites Ramos, Diretor-Geral.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 0007662-22.2018.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.012.10.2018, firmado em 21/12/2018; Orgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-7; Fornecedora: EBA OFFICE COMÉRCIO DE MÁQ U I N A S
PARA ESCRITÓRIO LTDA., CNPJ nº 09.015.414/0001-69; Objeto: aquisição de fragmentadora
de papel; Vigência: 12 meses, a partir da data de sua assinatura; Valor Total: R$ 6.500,00;
Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 020/2018, com fundamento na Lei nº
8.666/93; Signatários: pelo TRF 3ª Região, o Sr. Gilberto de Almeida Nunes, Diretor-Geral
e pela Fornecedora, a Sra. Renata Cristina de Camargo Freitas, Sócia.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0038507-71.2017.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.020.11.2017 ao
Contrato nº 04.020.10.2017; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: IMPRENSA NACIONAL, CNPJ nº
04.196.645/0001-00; Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato originário por
12 meses; Fundamento Legal: art. 57, II da Lei nº 8.666, de 21/6/1993 e na Cláusula
Décima do contrato; Data de assinatura: 21/12/2018; Vigência: 12 meses a partir de
28/12/2018 até 28/12/2019; Valor total: R$ 621.515,44; Procedimento Licitatório: artigo
25, Caput, da Lei nº 8.666/1993; Signatários: pelo Contratante, Sr. Gilberto de Almeida
Nunes, Diretor-Geral; pela Contratada, Sra. Neli da Costa Serafim Gonçalves, Coordenadora
de Relacionamento Externo Substituta.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0010856-35.2015.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.011.11.2016 ao
Contrato nº 04.011.10.2016; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: ALFASISTEMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP,
CNPJ nº 02.238.641/0001-04; Objeto: prorrogação da vigência do Contrato originário, pelo
período de 30 meses; Fundamento Legal: art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993 e da Cláusula
Décima Primeira do Contrato; Data de assinatura: 21/12/2018; Vigência: 30 meses, a partir
de 27/12/2018 até 27/06/2021; Valor total: R$ 255.000,00; Procedimento Licitatório:
Pregão Eletrônico nº 004/2016; Signatários: pelo Contratante, o Sr. Gilberto de Almeida
Nunes, Diretor-Geral; pela Contratada, os Srs. Rodney Perina Santos e Alexandre Privitera,
Sócios.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0022487-39.2016.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.025.12.2016 ao
Contrato nº 04.025.10.2016; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: SEGUROS SURA S.A., CNPJ nº 33.065.699/0001-
27; Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato originário, por 12 meses;
Fundamento Legal: art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993 e da Cláusula Décima Primeira do
Contrato; Data de assinatura: 21/12/2018; Vigência: 12 meses a partir das 24:00h do dia
24/12/2018 até às 24:00h do dia 24/12/2019; Valor total: R$ 61.221,04; Procedimento
Licitatório: Pregão Eletrônico nº 033/2016; Signatários: pelo Contratante, Gilberto de
Almeida Nunes, Diretor-Geral; pela Contratada, Roberto Chateaubriand Filho, Diretor.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2018

PROCESSO SEI Nº 0013485-74.2018.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 7.780/12, e alterações, torna público que o

Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento licitatório
do Pregão Eletrônico nº 019/2018, aquisição de eletrodomésticos e bebedouros, adjudicado o
lote 01 à empresa Paralelas Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda, com o valor total de
R$ 11.679,50. O lote 02 está em andamento, devendo ser homologado oportunamente.

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.
LUIZ FERNANDO FERNANDES VIEIRA

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 28/2018

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 28/2018 -
Registro de Preços, com validade de um ano, para renovação de garantia dos Switches Extreme
e aquisição de Gbics - foi adjudicado e homologado às empresas: SYSTEM NETWORKS LTDA -
ME (CNPJ nº 05.377.777/0001-93) para os itens 01 ao 05, com o preço total de R$ 425.300,00
(quatrocentos e vinte e cinco mil e trezentos reais); e TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI
(CNPJ nº 24.651.601/0001-22) para o item 06, com o preço de R$ 3.752,00 (três mil e
setecentos e cinquenta e dois reais).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 26/12/2018) 090031-00001-2018NE000010

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 08/2015 (SEI nº 0004702-55.2018.6.02.8000);
Contratante: União, por intermédio do TRE/AL, Contratado: MAX SERVIÇOS LTDA - ME,
CNPJ nº 10.665.003/0001-06; Objeto: repactuar o valor mensal do contrato R$ 42.016,61
para R$ 43.302,92, e o anual de R$ 547.170,91 para R$ 551.353,83. Assinatura:
26/12/2018.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

6º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 18/2015 (SEI nº 0007261-19.2017.6.02.8000);
Contratante: União, por intermédio do TRE/AL, Contratado: SEGURPRO VIGILÂNCIA
PATRIMONIAL S/A, CNPJ nº 25.278.459/0026-30; Objeto: repactuar o valor mensal do
contrato R$ 96.640,89 para R$ 102.981,41, nos janeiro e fevereiro de 2017; e repactuar o
valor mensal do contrato de R$ 102.981.41 para R$ 103.187,10 a partir de março de 2017.
O valor atual do contrato é de R$ 84.578,22. Assinatura: 21/12/2018.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 22/2015 (SEI nº 0007261-19.2017.6.02.8000);
Contratante: União, por intermédio do TRE/AL, Contratado: SEGURPRO VIGILÂNCIA
PATRIMONIAL S/A, CNPJ nº 25.278.459/0026-30; Objeto: repactuar o valor mensal do contrato
R$ 95.346,67 para R$ 101.592,82, nos janeiro e fevereiro de 2017; e repactuar o valor mensal
do contrato de R$ 101.592,82 para R$ 101.798,70, a partir de março de 2017. O valor atual do
contrato é de R$ 92.312,57. Assinatura: 21/12/2018.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 42/2018; Processo SEI nº 0005014-31.2018; Fund. Legal: Lei nº 8.666/1993,
Res. TRE/AL nº 15.787/2017 e Edital da Tomada de Preços nº 04/2018. Partes: União,
através do TRE/AL e a empresa C C J da Silva Eirele - ME, CNPJ nº 21.639.712/0001-25;
Objeto: execução dos serviços de reforma no prédio que abrigará o Cartório Eleitoral de
Cacimbinhas. Prazo de vigência: 6 meses, a partir da assinatura. Valor do contrato: R$
197.928,43; Assinatura: 26/12/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Vigésimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2013; Processo SEI nº 0011464-
87.2018.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, II e § 4º da Lei nº 8.666/1993 e alterações,
combinado com a Cláusula Treze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a
empresa ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI, CNPJ nº 40.911.117/0001-41; Objeto: prorrogação
do contrato por seis meses; Valor total do aditivo: 705.201,04.Assinatura: 21/12/2018.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2018

Processo SEI nº 0005010-91.2018.6.02.8000.
O Presidente do TRE/AL, DES. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES, homologou, em

26/12/2018, o resultado da Tomada de Preços nº 05/2018, adjudicando seu objeto a empresa
C C J DA SILVA EIRELI-ME, CNPJ 21.639.712/0001-25, pelo valor global de R$ 200.057,61, com
arrimo no art. 43, VI da Lei 8.666/93.

Maceió-AL, 26 de dezembro de 2018.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2018; Processo SEI nº 0007023-
97.2017.6.02.8000; Partes: União, através do TRE/AL e a empresa TRIENG ENGENHARIA
LTDA ME, CNPJ nº 26.575.059/0001-00; Objeto: prorrogação da vigência do referido
contrato até o dia 11/06/2019; Sem custos; Assinatura: 20/12/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2018; Processo SEI nº 0003039-
71.2018.6.02.8000; Partes: União, através do TRE/AL e José Flávio Anacleto, CPF nº
087.847.524-91; Objeto: prorrogação da vigência do referido contrato por 6 meses; Valor
mensal: R$ 4.719,09. Valor total: R$ 28.314,54; Assinatura: 14/12/2018.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 77/2018

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0005890-83.2018.
Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas
modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e serviço de dados
para acesso à internet, com o fornecimento de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30
(trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card, conforme especificações e
condições disponíveis neste Edital e seus anexos.

JOSE CARLOS MALTA MARQUES
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 26/12/2018) 070011-00001-2018NE000038

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Digital: 3198/2018. Objeto: fornecimento de medicamentos, incluindo
genéricos, com o fim de atender a membros, servidores efetivos, servidores requisitados,
servidores cedidos, pensionistas e respectivos dependentes legais e terceirizados, que estejam
a serviço deste Tribunal. Contratada: DROGARIA FARMABEM LTDA (CNPJ: 31.610.334/0001-00).
Fundamentação Legal: art. 24, V, da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores. Valor da
Aquisição: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Data da Autorização: 21/12/2018, por este
signatário. Data da Ratificação: 21/12/2018 pelo Exmo. Des. Presidente João de Jesus Abdala
Simões.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

9º Termo Aditivo ao Contrato N.º 37/2005 celebrado com a LEVI FERREIRA DE VASCO N C E LO S .
Objeto: prorrogar o Contrato n.º 37/2005 por mais 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 6 de
janeiro de 2019. Fundamento: art. 62, parágrafo 3º, Inciso I da Lei n.º 8.666/93 c/c art. 51 da Lei
n.º 8.245/91, e na Orientação Normativa da AGU n.º 06/2009, bem como na autorização
contida no PAD n.º 14.317/2018. Assinam, pelo TRE-CE Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral e pela
Contratada, Levi Ferreira de Vasconcelos. DATA: 21/12/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 119/2016 celebrado com FIDUCIAL CAPRE NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. Objeto: visa à prorrogação do Contrato por mais 30 (trinta) meses, a
partir de 7 de janeiro de 2019. Fundamento: art. 62, § 3º, Inciso I, da Lei 8.666/93 c/c item
3.1, § 1º do Contrato n.º 119/2016 e no PAD n.º 14.318/2018. Assinam, pelo TRE, Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE e pela empresa, Francisco Jairo de Assunção
Cavalcante Filho. DATA: 21/12/2018

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 04/2018. Contratada: DPS GONÇALVES INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ/MF nº 64.106.552/0001-61. Objeto: Café em pó,
torrado e moído, tipo superior, sabor predominantemente arábico, validade mínima de 12
meses a partir da entrega. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico. Valor Registrado da
unidade: R$ 12,98. Valor total estimado da Ata: R$ 36.344,00. Prazo de Vigência: 12 meses
a partir da data da assinatura. Data da Assinatura: 13/12/2018. Processo: 17.342/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de limpeza em
Cartório Eleitorais da Região Centro-Leste do Estado. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral
do Espírito Santo. Contratado: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ:
00.482.840/0001-38. Resumo do Objeto: Prorrogação da vigência. Novo prazo de vigência:
11/04/2019 a 10/04/2020. Novo valor total estimado do contrato: R$ 2.162.043,58, sendo R$
369.108,13 executados em 2016, R$ 576.495,08 executados em 2017, R$ 537.036,78
estimados para 2018, R$ 531.707,16 estimados para 2019 e R$ 147.696,43 estimados para
2020. Fundamentação Legal: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Assina: Sr. Alvimar Dias Nascimento,
Diretor Geral. Data da Assinatura: 11/12/2018. Processo: 21.952/2018.
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Editais de Licitações 

Ano anterior 2018 Ano seguinte 

 
Número: 77/2018 - Pregão EletrônicoData: 14/12/2018 às 09:00:00 

Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local 

e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e serviço de dados 

para acesso à internet, com o fornecimento de 26 (vinte e seis) smartphones do 

Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos chips SIM 

Card, conforme especificações e condições disponíveis no Edital e seus 

anexos. 

Anexos: 

 Edital (formato DOC) 

 Aviso de Revogação. (formato PDF) 
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA 
  

PROCESSO Nº: 0005890-83.2018.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE 
ÚNICO) 
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
Horário Abertura: XX horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 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 GLOBAL 
(LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a 
contratação de PESSOA JURÍDICA para Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós 
pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 
 
       O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei n.º 
9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de 
02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – PGO, Portaria nº 1.137, de 20/12/1994, e 
Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das Comunicações – Tarifação de Chamada 
Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de 07/08/2007, Regulamento do Serviço 
Móvel Pessoal - SMP e Lei n.º 8.078, de 11/09/1990, Código de Defesa do 
Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de 
junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada no DOU, Seção 1, edição 
de 19/06/01, a qual adota a aplicação do SICAF na Secretaria deste Tribunal. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a Prestação de Serviço Móvel Pessoal 
(SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com 
roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento 
de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com 
os respectivos chips SIM Card, conforme especificações e condições disponíveis 
neste Edital e seus anexos. 

1.2.  Todos os serviços dar-se-ão sob a modalidade corporativa, com o 
fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo com 
as especificações mínimas ou superiores às descritas no Termo de Referência 
(Anexo I), e respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal 
(SMP) da ANATEL. 
 
2 – DA VIGÊNCIA 
 

Minuta de edital (alterada) (0486906)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 620

http://www.comprasnet.gov.br/


 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

2 

 

2.1.  O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, com 
início a partir da sua assinatura, e eficácia legal após a publicação de seu extrato 
no Órgão da Imprensa Oficial, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, conforme disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1  Poderão participar do certame os interessados que atenderem a todas 
as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 
anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste 
Pregão, mormente no que se refere à concessão/autorização para exploração de 
Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades Local e Longa Distância 
Nacional (LDN). 
  
3.2.      Será permitida, ainda, a participação de empresas especializadas na 
prestação dos serviços objeto da presente licitação consorciadas entre si, desde  
que  apresentando  uma  única proposta e Termo de Compromisso de Constituição 
assinado por todos, com a indicação da empresa - líder, sendo esta responsável 
por toda negociação durante o certame. 

3.2.1. A participação de empresas reunidas em consórcio obedecerá às 
normas estabelecidas no art. 33 da Lei nº 8.666/93 e no art. 16 do Decreto nº 
5.450/2005. 

3.2.2. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança 
caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira. 

 
3.5. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 

 
3.5.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.6. Não será admitida nesta licitação a participação de empresa: 
 

3.6.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.6.2. que esteja suspensa de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresa que tenha sido declarada inidônea 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos da punição; 
 
3.6.3 consorciada por meio de mais de um consórcio e/ou isoladamente para 
o mesmo item, inclusive na condição de subcontratada de outra 
empresa/consórcio participante; 
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3.6.4. estrangeira que não funcione no País. 
3.6.5. que tenha 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). 

 
3.7. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou 
o mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, este fica impedido de participar da presente licitação, 
correspondendo a simples apresentação da proposta à presunção de que 
inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo-
se, assim, o Pregoeiro bem como a Equipe de Apoio de qualquer responsabilidade 
administrativa, cível ou criminal decorrente desse fato. 
 
3.8.  Não será exigida, para participação neste procedimento licitatório, 
prévia aprovação, pela ANATEL, dos valores que vierem a ser ofertados, em razão 
do sigilo de que se revestem as propostas até a data da realização do pregão. 
 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
4.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05). 
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4.6.  Como condição para participação no Pregão, o 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 apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

a.1) a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou 

empresa de pequeno porte; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 

seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no Edital; 

c) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

d) 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.  

e) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

f) 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; 

g)  que os serviços são prestados 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. 

 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão 
proceder ao encaminhamento da proposta de preços, até a data e hora marcadas 
para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando 
então, automaticamente, encerrar-se-á a fase de recebimento das propostas. 

 
5.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 
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5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão 
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.3.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
5.4.  Referentemente ao campo "descrição detalhada do objeto" constante no 
sistema eletrônico, a ser preenchido quando da formulação da proposta, será 
aceita a simples referência “conforme o edital” ou menção similar, no caso de não 
haver detalhamento a ser referido. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que 
a descrição complementar não contrarie as especificações constantes no 
edital, sob pena de desclassificação. 

 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo 
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 

 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas 
para efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o 
proponente na execução contratual. 

 
5.4.3.  No espaço destinado à “descrição detalhada do objeto”, deverão 
constar os dados inexistentes, complementares do CATSER, como descrições 
detalhadas dos serviços ofertados. 
 
5.4.4. Se na proposta inexistir descrição detalhada do objeto, considerar-se-
á que a mesma atende a todas as características exigidas pelo edital. 
 
5.4.5.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer 
outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará 
na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 

5.5.  As declarações referidas no subitem 4.6, deverão ser enviadas no momento 
da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas 
pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via 
chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es). 

 

Minuta de edital (alterada) (0486906)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 624



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

6 

 

5.6.  No preço ofertado deverão estar inclusas todas as despesas necessárias 
à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas ao 
objeto desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços 
do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
  
5.8. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem 
ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas 
como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.9.  Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de 
tais procedimentos. 

 
5.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com 
os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver 
disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
5.12.       A Proposta de Preços ajustada, propriamente dita, contendo as 
especificações detalhadas do objeto ofertado, em conformidade com os Anexos 
deste edital, deverá ser formulada e enviada ao Pregoeiro, pelo Comprasnet, 
conforme itens 8.6 e 8.7 deste edital, contendo o seguinte: 
 

a) a descrição clara e detalhada dos serviços, de acordo com as 
especificações deste Edital; 
 
b) o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da abertura deste Pregão; 
 
c) o valor unitário e total de cada item que compõe o lote único, bem como 
o valor global da proposta, devendo esta última ser apresentada em 
algarismo e por extenso, prevalecendo esta última forma em caso de 
divergência, em conformidade com a Planilha disponível no Anexo I-A. 
 

6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.  O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 
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as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas 
no presente edital. 
 
6.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão 
previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 

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

6.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 

 
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente 
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total dos serviços 
que compõe o lote único, incluindo os tributos que incidem sobre os serviços, 
considerado a vigência contratual de vinte e quatro meses. 

 
7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 
do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a 
sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado 
para divulgação desta licitação. 
 

7.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos 
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lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, 
automaticamente, a recepção de lances. 
 
7.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério 
de menor preço global (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.    Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores obtidos pela Administração, dispostos no Anexo I-B, 
considerando o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, e que, de modo 
algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 

8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total do 
lote e ao valor total de cada item que o compõe. 

 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta 
ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua 
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

 
8.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 

8.6   A Planilha de Formação de Preço deverá  estar preenchida com os 
preços constantes do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS ou PLANO ALTERNATIVO DE 
SERVIÇOS e ser confeccionada conforme Anexo I-A deste Edital e enviada 
quando solicitado pelo pregoeiro.  
 
8.7   Na fase de aceitação, o pregoeiro solicitará ao licitante cuja proposta 
esteja em primeiro lugar, o envio de anexo contendo a proposta ajustada e a 
Planilha de Formação de Preços a que se refere o item 8.6., relativamente ao 
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último lance ofertado. Para tanto, o pregoeiro fará uso da opção “Convocar 
Anexo”, selecionando na tela do Sistema, o fornecedor convocado.  
 

8.7.1 O Sistema encaminhará, via chat, mensagem de convocação 
disponibilizando-a a todos, inclusive para a sociedade. Nesse momento o 
fornecedor convocado poderá encaminhar arquivo anexo, por meio do link 
“Anexar”, disponível apenas para o fornecedor selecionado.  

 
8.8  Serão recusadas, no curso da análise, os licitantes cujos lances não 
atendam às condições e especificações contidas neste Edital e seus Anexos.  

8.9. A licitante vencedora deverá encaminhar seu PLANO BÁSICO DE 
SERVIÇOS ou PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS, aprovado pela ANATEL, como 
anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. 

8.10. No caso da licitante vencedora apresentar proposta baseada em plano 
alternativo de ser aprovado pela ANATEL, este deverá ser homologado no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do contrato, sob pena 
de rescisão do mesmo e aplicação das penalidades cabíveis. 

8.11.  Os documentos exigidos para habilitação que não estejam 
contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo 
sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação 
deverão ser encaminhados, também pelo sistema, 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 sugerida no ANEXO II. 

8.12.  Não poderão ser cobradas tarifas por serviços ou facilidades não 
solicitados e expressamente autorizados pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 
 
9 - DA HABILITAÇÃO 
 

9.1.  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: 

 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
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9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU; 

9.1.5. 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. 

9.1.6. No caso de empresas reunidas em consórcio, será exigido o  
cumprimento das condições de habilitação de cada consorciado, 
admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos 
quantitativos de cada empresa do consórcio. 

9.1.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o 

licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista:  

9.3. Habilitação jurídica:  

9.3.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis; 

9.3.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual 

de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente 

registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

9.3.3. 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; 

9.3.4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

9.3.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 

estrangeira em funcionamento no País; 

9.3.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.4. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.4.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 
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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. 

9.4.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

9.4.4. 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; 

9.4.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  

9.4.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou 

concorre;  

9.4.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 

mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.4.8. caso o licitante detentor do menor preço seja 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. 

 
9.5. Qualificação Econômico-financeira: 
 

9.5.1. certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data de 
abertura do certame.  
 

9.6. Qualificação Técnica: 
 

9.6.1) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver 
vinculada a licitante; 
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9.6.2) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, mediante  cópia do 
contrato de concessão ou do termo de autorização para a Prestação de 
Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, outorgada pelo poder concedente 
nos termos da legislação em vigor, ou da publicação  do seu extrato  no 
Diário Oficial da União.  

 

9.6.3) Em se tratando de empresas reunidas em consórcio, cada 
empresa consorciada deverá apresentar Atestados de Capacidade 
Técnica relativa à participação no consórcio, de maneira que o 
somatório das capacidades técnicas comprove aptidão para o 
desempenho de atividade compatível em características e prazos com 
o objeto da licitação. 

 

9.6.3.1) Comprovação de compromisso público ou particular de 
constituição de  consórcio, se for o caso, com indicação da 
empresa- líder, que deverá atender às condições de liderança 
estipuladas no Edital e será a representante das consorciadas 
perante a União. 

 

9.7.   Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens 

acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de 

funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 2h (duas horas), após 

solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente mediante autorização do 

Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da 

documentação por meio do e-mail pregoeiro@tre-al.jus.br Posteriormente, os 

documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia 

reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, 

desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, 

para análise, no prazo de 48 h (quarenta e oito horas), após encerrado o prazo 

para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload), fac-símile (fax) ou 

e-mail. 

 

9.7.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.8.  A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação 

econômico-financeira e da habilitação jurídica, conforme o caso, poderá ser 

substituída pela consulta ao SICAF, nos casos em que a empresa estiver habilitada 

no referido sistema, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, 

III, da Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 2, de 11.10.10.  
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9.8.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 

certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma 

documentação vencida junto ao SICAF. 

9.8.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente 

através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido 

sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2h (duas 

horas), documento válido que comprove o atendimento das exigências deste 

Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação 

da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou 

empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006. 

9.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 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. 

9.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.10.  Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez 

constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, 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. 

9.11.  A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital, com a reabertura da sessão pública. 

9.12. 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. 

9.13.  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. 

9.14. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.15.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela 
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e 
quatro horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 

 
10.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 
Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão 
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-
al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
11.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de 
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões 
do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais 
licitantes,desde logo intimados para, querendo, apresentar contra-razões em igual 
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, 
submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
11.4. O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles 
atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos 
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 
 
13 - DA CONTRATAÇÃO 
 
13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as 
especificações do objeto, valor, prazo de pagamento, em conformidade com este 
edital. 
 
13.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
13.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
13.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro 
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
     
14 - DO REAJUSTE  
 

14.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base 
estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços 
de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre 
intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes 
concedidos. 

14.2.  De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a 
determinar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, a partir da 
mesma data-base. 

14.3.  O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um) ano, 
se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n° 9.069, de 
29 de junho de 1995. 

14.4.  Os reajustes devem ser solicitados previamente ao CONTRATANTE, por 
meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido todos os motivos de 
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fato e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
que serão revisados mediante Termo aditivo. 

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

 
15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução contratual, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 
a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  

 
15.2.  Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita 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. 

 
15.3.  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
15.4.  A Licitante ficará sujeita a aplicação das seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 
total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa 
injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou 
assinar o instrumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após 
regularmente convocada; 

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado 
a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir 
do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, 
caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), 
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calculada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo 
de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do Contrato; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes. 

 

15.5.  As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do item 15.4 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

 
15.6.   Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 
8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado atos 
ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
 
15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na aplicação 
de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas e a pontuação 
a seguir: 
 

Ocorrências Pontos 

Cobrança por serviços não prestados. 0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3 

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características 

técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos 

de atraso. 

0,3 

 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados 

pelo CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso. 

0,3 

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao 

CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário. 

 
0,3 

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou 
fração). 

0,5 

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento 
não especificada nesta tabela. 

0,5 
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Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de 
indisponibilidade. 

0,5 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela 

soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o 

CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito. 

1,0 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 

(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da 

fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou 

em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do 

serviço, com todos os tributos e encargos. 

1,0 

 

15.8. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação 
das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato 
gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE aplique as 
seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum necessário 
à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, observado o 
processo administrativo: 
 

Pontuação acumulada Sanção 

1 (um) ponto Advertência. 

2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato. 

 

15.9. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão 
zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

 

15.10. No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada ao 
CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral do 
contrato. 

15.11. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras 
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sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

15.12. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do 
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova 
contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 

15.13. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla 
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
15.14. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 

 
15.15. 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. 

 
15.16.  A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, 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.  

 
15.17.   Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/93. 

 
15.18.   Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
15.19.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
15.20. O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
15.21.  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 nº 8.666/93 e nº 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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15.22.   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
15.23.    Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial  do 
contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 10 (dez) 
dias na entrega ou na regularização de eventuais riscos. 
 
16 - DO PAGAMENTO 
 
16.1. Vide Cláusula Quarta da minuta do contrato (Anexo III). 
 
17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
17.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
em 2018, consignados 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). 
 
17.2.  As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de 
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas 
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada 
exercício financeiro. 
 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
18.1. Vide Cláusula Oitava da minuta do contrato (Anexo III). 
 
19- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
19.1. Vide Cláusula Sétima da minuta do contrato (Anexo III). 
 
20 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 

20.1. Os serviços e bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor do 
contrato no momento da entrega dos terminais móveis e chips, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no 
Termo de Referência (Anexo I-A) e na proposta. 

20.2.  Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, 
quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência 
(Anexo I-A) e na proposta, devendo ser corrigidos ou substituídos no prazo fixado 
pelo gestor do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades. 

20.3. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 
(trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade 
e quantidade do serviço e materiais fornecidos, com a consequente aceitação 
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mediante termo circunstanciado. 

20.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no último dia do prazo assinalado no item anterior. 

20.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

 

21 – DA GARANTIA 

 21.1.  A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da assinatura deste Contrato, a apresentar garantia em favor do 
CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa 
das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; 

b) seguro-garantia; ou 

c) fiança bancária. 

21.2.  A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) meses após o 
término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação. 

22 – DA SUSTENTABILIDADE 

22.1. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução dos 
serviços, deverá ficar encarregada de promover o descarte adequado dos 
aparelhos, baterias e demais materiais recolhidos, seja quando da substituição por 
outros, ou quando forem danificados irreversivelmente, seguindo os preceitos da 
Lei nº 12.305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, 
na forma da legislação vigente. 
 
23.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
23.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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23.4.  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. 
 
23.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no TRE/AL. 
 
23.6. No julgamento da habilitação e das propostas, 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. 
 
23.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem 
comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 
23.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
23.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Av. 
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 
COMAP, 6º andar, Centro, CEP 57051-090, Maceió/AL. 
 
23.10.    Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 
 
23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9., no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Planilha de formação de preços; 
ANEXO I-B – Preços máximos admitidos; 
ANEXO I-C - Especificações mínimas dos equipamentos e materiais; 
ANEXO II – Modelo de Planilha para contratação; 
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ANEXO III – Minuta do Contrato; 
 

23.15.  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 2019. 

 
 

 Andréa de Albuquerque César 
                                  Chefe da Seção de Licitações e Contratos  

em substituição 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. DO OBJETO 

1.1 Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades 
Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e serviço de 
dados para acesso à internet, com o fornecimento de: a) 26 (vinte e seis) 
smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos 
chips SIM Card, de acordo com as especificações e condições constantes 
deste instrumento e seus anexos. 

1.2 Todos os serviços dar-se-ão sob a modalidade corporativa, com o 
fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo 
com as especificações mínimas ou superiores às descritas neste Termo de 
Referência, e respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) da ANATEL. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Esta contratação tem por finalidade o fornecimento de serviço de 
telefonia móvel pessoal (SMP) para a comunicação de autoridades, servidores 
e funcionários à disposição do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, 
em suas necessidades cotidianas de comunicação no desempenho das 
atividades de interesse do órgão. 

2.2. O serviço móvel pessoal (SMP) compreende o serviço de 
telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a 
comunicação entre Estações Móveis ou destas para outras redes de 
telecomunicações de interesse coletivo, além de serviços de valor agregado 
como envio de mensagens de texto, caixa postal e acesso à Internet através 
dos dispositivos contratados. 

2.3. O serviço de telefonia móvel pessoal, com fornecimento dos respectivos 
aparelhos na forma de comodato, passou a ser muito importante no 
desenvolvimento das ações da Administração, pois é a partir dessa tecnologia 
que a transmissão das informações entre os gestores e demais servidores do 
tribunal ocorre de maneira mais eficaz. A contratação do serviço é essencial 
também pela constante necessidade de comunicação, com rápida resposta, 
nas viagens a serviço, dentro ou fora do Estado, de maneira que o tempo e o 
custo dispendidos nos processos de tomada de decisão são reduzidos de 
forma significativa, ao passo em que as situações urgentes ou emergenciais 
são solucionadas mais prontamente. 

2.4. É também por essas razões que se propõe a contratação dos serviços de 
acesso a dados por meio de tecnologia 4G e de chamadas de longa distância 
nacional. 

2.5. Pretende-se ainda garantir a continuidade dos serviços de comunicação 
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de voz e dados via rede móvel no TRE/AL, a fim de evitar transtornos pela 
falta desses serviços, tendo em vista o encerramento da vigência do atual 
contrato em dezembro de 2018. 

2.6. A concentração dos itens em grupo único levou em considerações 
questões técnicas, uma vez que não podem ser separados e oferecidos por 
operadoras diferentes, porque todos os itens do grupo, incluindo o serviço de 
internet móvel, guardam correlação entre si, sendo a conjunção necessária 
para a implantação dos serviços especificados neste termo de referência. 

 

2.7. As quantidades foram estimadas com base na utilização do atual 
contrato o qual tem atendido às necessidades da Instituição. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços especificados neste Termo de Referência enquadram-se na 
categoria de bens e serviços comuns de que trata a Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, por possuírem 
padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente 
encontradas no mercado. 

3.2. Os serviços a serem contratados possuem natureza contínua, pois pela 
sua essencialidade, visam atender à necessidade permanente da 
Administração, por mais de um exercício financeiro, razão pela qual poderão 
ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 
(sessenta) meses, conforme inciso II, artigo 57, da Lei n° 8.666/93. 

 

4. DEFINIÇÕES 

4.1. Para efeito deste termo de referência, bem ainda, em se tratando de 
telefonia móvel, devem ser consideradas algumas definições importantes, tais 
quais: 

4.2. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES – É o conjunto de atividades que 
possibilita a oferta de telecomunicações, por meio da transmissão de voz e de 
outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, 
situados em áreas locais distintas no território nacional, dentro das regiões 
definidas no Plano Geral de Outorga. 

4.3. SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC: é o serviço de 
telecomunicações destinado ao uso público em geral e prestado nos regimes 
público e privado, nos termos dos arts. 18, inciso I, 64 e 65, inciso II, da Lei n.º 
9.472, de 16/07/1997, e conforme o Plano Geral de Outorgas (PGO), aprovado 
pelo Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, por meio da transmissão de voz e de 
outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, 
utilizando processos de telefonia. 

4.4. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP): entende-se como sendo o serviço de 
telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a 
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comunicação entre Estações Móveis e de Estações Móveis para outras 
estações, caracterizado por possibilitar a comunicação entre estações de uma 
mesma Área de Registro do SMP ou acesso a redes de telecomunicações de 
interesse coletivo. 

4.5. ACESSO, LINHA, TERMINAL: aparelho que possibilita acesso do usuário ao 
SMP. 

4.6. ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante da 
Administração Pública Federal Indireta, submetida a regime autárquico 
especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de órgão 
regulador das telecomunicações e sede no Distrito Federal. 

4.7. PLANO DE SERVIÇO: documento que descreve as condições de prestação 
do serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização 
de serviços eventuais e 

suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços associados, seus valores 
e as regras e critérios de aplicação. 

4.8. PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS: plano de serviço de oferta obrigatória e 
não discriminatória a todos os usuários dos serviços de telefonia, registrado 
na ANATEL. 

4.9. PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS: plano opcional ao Plano Básico de 
Serviço, homologado pela ANATEL sendo a estrutura de preços definida pela 
Prestadora, visando a melhor adequação da prestação do serviço para o 
atendimento às necessidades do mercado. 

4.10. OPERADORA: empresa ou consórcio de empresas que prestam serviços 
de Telefonia Móvel. 

4.11. ÁREA DE REGISTRO – AR: área geográfica contínua, definida pela 
ANATEL, onde é prestado o SMP, tendo o mesmo limite geográfico de uma 
Área de Tarifação, onde a Estação Móvel do SMP é registrada. 

4.12. ÁREA DE SERVIÇO DA PRESTADORA: conjunto de áreas de cobertura de 
uma mesma prestadora de SMP. 

4.13. CHAMADAS VC MÓVEL/MÓVEL INTRAGRUPO: chamadas efetuadas 
dentro de cada grupo, da mesma operadora, do mesmo código de área. 

4.14. ESTAÇÃO MÓVEL: estação de telecomunicações do Serviço Móvel 
Pessoal que pode operar quando em movimento ou estacionada em lugar não 
especificado. 

4.15. LIGAÇÕES INTRAOPERADORA: São aquelas que são originadas e 
terminam na mesma operadora. 

4.16. LIGAÇÕES EXTRAOPERADORA: São aquelas que terminam fora da rede 
da operadora contratada. 

4.17. PERFIL DE TRÁFEGO: quantitativo médio mensal estimado, em minutos, 
de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e das localidades de 
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destino de maior ocorrência. 

4.18. PORTABILIDADE NUMÉRICA: facilidade que possibilita ao usuário de 
serviço de telecomunicações manter o código de acesso a ele designado, 
independentemente de prestadora de serviço de telecomunicações ou de área 
de prestação de serviço. 

4.19. ROAMING: facilidade que permite a uma Estação Móvel visitante acessar 
ou ser acessada pelo Serviço de Telefonia Móvel, em um sistema visitado. 

4.20. VALOR DE COMUNICAÇÃO (VC): valor devido pelo Usuário, por unidade 
de tempo, pela realização de comunicação. 

4.21. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Mesma operadora: chamadas 
originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP dentro da 
mesma Área de Registro e dentro da rede da operadora contratada. Unidade 
de medida: minuto. 

4.22. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Outras operadoras: chamadas 
originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP dentro da 
mesma Área de Registro e dentro da rede de outra operadora, distinta da 
operadora contratada. Unidade de medida: minuto. 

4.23. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Acesso Fixo: chamadas originadas 
do acesso móvel contratado para outros acessos STFC dentro da mesma Área 
de Registro. Unidade de medida: minuto. 

4.24. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-Móvel– Mesma operadora: 
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP 
dentro da mesma Área de Tarifação Primária e dentro da rede da operadora 
contratada. Unidade de medida: minuto. 

4.25. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-Móvel – Outras operadoras: 
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP 
dentro da mesma Área de Tarifação Primária e pertencentes à rede de outra 
operadora, distinta da operadora contratada. Unidade de medida: minuto. 

4.26. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-fixo: chamadas originadas do 
acesso móvel contratado para outros acessos STFC dentro da mesma Área de 
Tarifação Primária. Unidade de medida: minuto. 

4.27. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-Móvel – Mesma operadora: 
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP 
em outra Área de Tarifação Primária e dentro da rede da operadora 
contratada. Unidade de medida: minuto. 

4.28. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-Móvel – Outras operadoras: 
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP 
em outra Área de Tarifação Primária e dentro da rede de outra operadora, 
distinta da operadora contratada.  Unidade de medida: minuto. 

4.29. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-fixo: chamadas originadas do 
acesso móvel contratado para outros acessos STFC em outra Área de 
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Tarifação Primária. Unidade de medida: minuto 

4.30. ADICIONAL POR CHAMADA (AD): valor adicional por chamada, recebida 
ou realizada, quando o acesso móvel estiver fora de sua Área de Mobilidade 
(visitante).Unidade de medida: evento. 

4.31. DESLOCAMENTO 1 (DSL1): Tarifa de redirecionamento de chamadas para 
acessos móveis que recebem chamadas fora da área de mobilidade, mas 
dentro da área de numeração primária. Unidade de medida: minuto. 

4.32. DESLOCAMENTO 2 (DSL2): Tarifa de redirecionamento de chamadas 
para acessos móveis que recebem chamadas fora da área de mobilidade e 
fora da área de numeração primária. Unidade de medida: minuto. 

4.33. MENSAGEM DE TEXTO (SMS): mensagem enviada a outro acesso móvel 
com conteúdo de texto somente, normalmente identificada a cada 140 
caracteres. Unidade de medida: evento. 

4.34. MENSAGEM MULTIMÍDIA (MMS): mensagem enviada a outro acesso 
móvel com conteúdo de texto, imagem, áudio e vídeo. Unidade de medida: 
evento. 

4.35. SERVIÇO DE DADOS: pacote de serviço de dados ilimitados, com 
conexão à internet banda larga 4G, ou tecnologia superior, associado ao 
acesso móvel, com franquia mensal mínima, disponível em todo território 
nacional, incluídas eventuais taxas de deslocamento e adicionais. Unidade de 
medida: serviço. 

4.36. SERVIÇO DE GESTÃO ON-LINE: serviço on-line via internet para 
gerenciamento do uso e consumo das linhas de contratadas de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP), com a definição de regras de uso. 

 

5. VIGÊNCIA 

5.1. O Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data 
de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, 
limitado a 60 (sessenta) meses, conforme preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n° 
8.666 de 1993. 

5.2. Esse prazo mínimo da contratação foi estipulado de modo a permitir às 
operadoras de telefonia realizarem a amortização dos aparelhos fornecidos 
em comodato, sem que os preços dos serviços sejam onerados além do 
necessário para a equalização dos investimentos efetuados. 

 

6. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

6.1. Os serviços de telecomunicações móvel pessoal e de internet móvel 
pessoal deverão ser de característica pós-pago, tecnologia digital, sendo que 
os acessos habilitados com serviço de dados, deverão ser com tecnologia que 
permita fazer e receber ligações, e, conexão à internet tipo 4G ou superior, 
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onde haja disponibilidade, sem a necessidade de habilitação de outro 
equipamento. 

6.2. A CONTRATADA deve seguir todos os indicadores de qualidade do serviço 
de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da Qualidade 
(RGQ-SMP) da Anatel – Resolução nº 575/2011 ou mais atual. 

6.3. A cobertura local externa da operadora será aquela exigida pela ANATEL 
e não poderá ser exigido a cobertura “indoor” quando esta depender de 
investimentos adicionais (antenas internas) pela operadora. 

6.4. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a CONTRATADA deverá 
permitir a habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os aparelhos, 
com chips SIM Cards com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF) e 
nano-SIM card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e 
compatíveis com sua rede de telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo 
CONTRATANTE. 

6.5. A fim de garantir a continuidade da prestação do serviço ao usuário 
final, em caso de falhas/defeitos nos SIM Cards em uso, a CONTRATADA 
deverá fornecer 20 (vinte) chips SIM Cards virgens extras. 

6.6. Os chips fornecidos inicialmente, bem como eventuais substituições ao 
longo do prazo contratual, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, 
sem custos adicionais ao CONTRATANTE. 

6.7. O CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de 
portabilidade numérica, devendo esta manter os números utilizados pelo 
CONTRATANTE, sem qualquer ônus, e independentemente da operadora do 
serviço a que esteja atualmente vinculado. A CONTRATADA deverá respeitar o 
prazo de 3 (três) dias úteis estabelecido pela ANATEL para a realização deste 
serviço, após a liberação dos números pela operadora de origem. 

6.8. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática, sem 
custo adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel ou de 
qualquer outro equipamento, em todo o território nacional. 

6.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar os serviços de chamada em espera, 
desvio de chamada, consulta, conferência, identificação de chamada, correio 
de voz, SMS (Short Message Service) bidirecional. 

6.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar a facilidade para que as ligações de 
longa distância sejam realizadas somente por meio do Código de Seleção de 
Prestadora (CSP), definido pela Administração, podendo ser implementada 
utilizando recurso da rede de telecomunicações do dispositivo associado ao 
serviço ou por intermédio de facilidade de autogestão disponibilizada pela 
CONTRATADA. 

6.11. As chamadas entre os acessos intragrupo deverão ter tarifa zero. 

6.12. A CONTRATADA deverá providenciar a substituição a cada 24 meses de 
todos os aparelhos celulares cedidos, em regime de comodato, a 
CONTRATADA por modelos novos atualizados tecnologicamente, sem 
quaisquer ônus para o CONTRATANTE, devendo a troca ocorrer em até 30 
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(trinta) dias após a assinatura do termo aditivo de prorrogação do contrato. 
Nos casos em que o prazo de renovação for igual ou superior a 12 meses e 
inferior a 24 meses, a empresa terá obrigatoriedade de trocar somente 50% 
(quarenta por cento) de cada um dos tipos dos aparelhos fornecidos. No caso 
de renovações inferiores a 12 meses não haverá a obrigatoriedade de troca 
dos aparelhos. 

6.13. A CONTRATADA deverá substituir qualquer aparelho que apresentar 
defeito de fabricação, após laudo técnico da rede autorizada, desde que não 
constatado uso indevido do equipamento, de forma a não gerar interrupção 
do serviço. 

6.14. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus para 
o CONTRATANTE: 

a) Habilitação; 

b) Escolha ou troca de número; 

c) Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem da linha 
celular; 

d) Facilidades de identificador de chamadas, transferência temporária de 
chamada (siga- me, neste caso não haverá gestão sobre as ligações 
nesse serviço), conferência, chamada em espera, não perturbe e 
ocultação do número da linha no identificador de chamadas do telefone 
de destino; 

e) Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha; 

f) Reativação de número de linha; 

g) Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária eletrônica); 

h) Adicional de chamadas; 

i) Deslocamento; 

j) Disponibilização de ferramenta on-line (conta on-line) para consulta 
ao detalhamento das faturas e dos serviços ainda não faturados, com 
acesso aos gestores e/ou administradores do contrato. 

6.15. Os dispositivos de comunicação de dados e voz deverão, 
obrigatoriamente, estar habilitados e aptos para funcionamento em todo o 
território nacional. 

6.16. A cobertura para o serviço de telefonia móvel pessoal – SMP deverá 
abranger os principais centros urbanos, especialmente as capitais, com 
roaming automático entre as localidades. 

6.17. Para o serviço de dados ilimitados, os dispositivos de comunicação 
deverão ser habilitados e aptos para funcionamento nos principais centros 
urbanos, especialmente nas capitais, com as franquias mínimas estabelecidas 
nas especificações do serviço, incluindo a assinatura de provedor de acesso à 
Internet, com garantia de Taxa de Transmissão Instantânea nominal mínima 
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de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G, 4 Mbps para 
4G e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre 
obedecendo as normativas da ANATEL. Após a ultrapassagem do limite da 
franquia, a redução da velocidade do acesso a dados não poderá ser inferior a 
128 Kbps, e não deverá gerar custos adicionais por dados transferidos além 
da franquia. 

6.18. Durante a vigência do contrato, o CONTRATANTE poderá solicitar, 
mediante aditamento contratual, a habilitação de outros serviços que sejam 
implementados pela CONTRATADA em decorrência da evolução tecnológica. 

6.19. Por padrão, todo e qualquer serviço que possa gerar custos adicionais 
para o CONTRATANTE deve ser bloqueado pela CONTRATADA sem que tal 
bloqueio gere qualquer ônus. 

6.20. A CONTRATADA deverá disponibilizar Sistema de Gestão on-line com, 
pelo menos, as seguintes características: 

a) Ter interface de gerenciamento web; 

b) Possibilitar a determinação de limites mensais de gastos para cada 
acesso, por minutos/unidades ou por valores (semelhante ao sistema pós-
pago controlado); 

c) Possibilitar o bloqueio de ligações de forma que alguns acessos só 
possam efetuar chamadas intragrupo, possibilitar o bloqueio por tipo de 
chamada (longa distância nacional, longa distância internacional, fixo e 
móvel); 

d) Definir o perfil de utilização de cada linha; 

e) Agrupar as linhas em centros de custos e departamentos; 

f) Permitir o acesso ao sistema, mediante login com uso de senha pessoal, 
para garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às 
facilidades da ferramenta. 

6.21. Por padrão e sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, 
deverão ser bloqueados previamente pela CONTRATADA o uso dos serviços de 
dados em deslocamento internacional, chamadas para códigos de acesso 
0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), Hora Certa (130) e 
similares, serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS), salas de jogos e de 
bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS, utilização avulsa de serviços 
de dados por meio dos terminais que não tenham assinatura de dados 
contratada e quaisquer serviços tarifados não cobertos pelo contrato. 

6.21.1. O bloqueio deverá ser executado no sistema da operadora e 
não através dos aparelhos celulares. 

6.22. A CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo, para todas as 
solicitações efetuadas. 

6.23. A CONTRATADA deverá manter em funcionamento contínuo todos os 
acessos móveis pessoais, sendo que, na hipótese de ocorrência de 
interrupções, as falhas deverão ser corrigidas e o serviço restabelecido em no 
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máximo 24 (vinte e quatro) horas. O bloqueio dos terminais, somente poderá 
ser executado por solicitação formal do CONTRATANTE. 

6.24. As chamadas deverão ser realizadas com boa qualidade de transmissão, 
em níveis adequados, sem ruídos ou interferências e com baixa incidência de 
queda das ligações. 

6.25. A CONTRATADA deverá dispor de sistemas de supervisão para atuar 
preventivamente na detecção de defeitos. 

6.26. Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia de 
funcionamento para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o CONTRATANTE poderá 
solicitar a migração, sem ônus, para essa tecnologia, desde que os aparelhos 
fornecidos tenham suporte para a mesma, que não ocorra desequilíbrio 
financeiro do contrato e que a tecnologia anterior seja descontinuada ou 
ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto. Caso contrário, essa 
nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de novos acessos e 
nas trocas de aparelhos previstas no presente Termo de Referência. 

6.27. Todos os acessos móveis contratados possuirão serviços individuais, de 
acordo com o especificado no Anexo I. 

 

7. DA SUSTENTABILIDADE 

7.1. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução dos 
serviços, deverá ficar encarregada de promover o descarte adequado dos 
aparelhos, baterias e demais materiais recolhidos, seja quando da 
substituição por outros, ou quando forem danificados irreversivelmente, 
seguindo os preceitos da Lei nº 12.305/10, que trata da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS). 

 

8. PERFIL DO TRÁFEGO 

8.1. O perfil de tráfego das ligações telefônicas, especificado neste 
Termo de Referência, para os tipos de chamadas do Anexo I, servirá tão 
somente de subsídio às empresas interessadas na formulação das propostas, 
na análise e aferição da proposta mais vantajosa para a Administração. O 
perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso futuro. 

 

9. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

9.1. Os serviços e bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor do 
contrato no momento da entrega dos terminais móveis e chips, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 
neste Termo de Referência e na proposta. 

9.2. Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando 
em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 
na proposta, devendo serem corrigidos ou substituídos no prazo fixado pelo 
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gestor do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades. 

9.3. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 
(trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da 
qualidade e quantidade do serviço e materiais fornecidos, com a consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado. 

9.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no último dia do prazo assinalado no item 
anterior. 

9.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

10. PAGAMENTO 

10.1. O pagamento mensal dependerá da utilização dos serviços, podendo 
haver variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e as quantidades 
estimadas neste processo de contratação. 

10.2. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, em papel ou 
em arquivo eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em 
relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa 
realizar sua verificação e, não havendo problemas, promover as medidas 
necessárias ao pagamento, podendo ser realizado por meio do código de 
barras contido na fatura ou por Ordem Bancária. 

10.3. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à 
CONTRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir 
da reapresentação do documento para pagamento devidamente corrigido, 
acompanhado dos detalhamentos de cada número, também devidamente 
corrigidos, admitindo-se que o documento corrigido possa ser um boleto para 
pagamento, fazendo referência a Nota Fiscal contestada e dando quitação à 
mesma. 

10.4. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, 
os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do valor 
correspondente no próximo documento de cobrança. 

10.5. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito 
mediante ateste das Notas Fiscais. 

10.6. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes 
desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 (sessenta) e 
90 (noventa), para as modalidades local e longa distância nacional, 
respectivamente. 

10.7. No caso de eventual atraso nos pagamentos, desde que a CONTRATADA 
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os 
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE serão de 6% a.a (seis por 
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cento ao ano), pro rata die, apurados desde a data do primeiro dia útil de 
atraso até a data do efetivo pagamento da parcela, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde: 

EM= Encargos moratórios. 

I= Índice de atualização financeira = 0,0001644. 

N= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento. VP= Valor da parcela vencida. 

11. REAJUSTE DE PREÇOS 

11.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base 
estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de 
Serviços de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-
se sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos 
reajustes concedidos. 

11.2. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a 
determinar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, a 
partir da mesma data-base. 

11.3. O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um) ano, 
se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n° 
9.069, de 29 de junho de 1995. 

11.4. Os reajustes devem ser solicitados previamente ao CONTRATANTE, por 
meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido todos os 
motivos de fato e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos após a 
data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, que serão revisados mediante Termo aditivo. 

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

12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

12.1. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato 
ou Edital. 

12.2. Designar formalmente um gestor titular e um substituto para 
acompanharem e fiscalizarem a execução deste contrato. Poderá ser 
designado um terceiro servidor, como fiscal técnico, para acompanhar 
diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais 
falhas na execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor. 

12.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias. 
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12.4. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA. 

12.5. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 
dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando 
necessário. 

12.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelos empregados da CONTRATADA. 

12.7. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços 
por intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

12.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e 
contratuais cabíveis. 

12.9. Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos 
móveis, cujo motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O 
valor a ser ressarcido deverá ser igual ao preço apresentado em nota 
fiscal/fatura quando da entrega do equipamento. 

12.10. Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução 
à CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em regime 
de comodato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso e/ou desgaste 
natural dos equipamentos. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em 
especial no que se refere à implantação, operação e níveis de serviço. 

13.2. Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s) 
com a ANATEL e atender às demais disposições regulamentares pertinentes 
aos serviços a serem prestados. 

13.3. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito 
federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os 
direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por 
regulamentação da ANATEL. 

13.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

13.5. Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, 
salvaguardados os casos de interrupções programadas. 

13.6. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação 
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por 
telefone ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 
(sete) dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta 
designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, 
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disponível em horário comercial, aceitando-se a disponibilização de central de 
atendimento no estilo call center para atendimento específico ao Governo e 
grandes clientes corporativos. 

13.7. Credenciar por escrito, junto ao CONTRATANTE, um preposto idôneo com 
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no 
tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo 
de Referência. 

13.7.1. O preposto deverá ser credenciado no prazo máximo de 05 
(cinco) dias após a assinatura do contrato. 

13.7.2. A CONTRATADA deverá, no momento do afastamento do 
preposto definitivamente ou temporariamente, comunicar ao Gestor do 
Contrato por escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto 
até o fim do próximo dia útil. 

13.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE por intermédio de consultor designado para 
acompanhamento do contrato no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 
corridas, a contar de sua solicitação. 

13.9. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, 
de modo a obter uma operação correta e eficaz. 

13.10. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e 
irrestrita fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo 
as reclamações formuladas. 

13.11. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos 
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

13.12. Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do 
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de 
voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhes das chamadas 
(número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e 
valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme 
preços contratados no processo licitatório. 

13.13. Apresentar as faturas com o detalhamento das chamadas por ramal ou 
linha. 

13.14. Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que 
forem indicados pelo CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas aos 
contratos a serem firmados, tais como manutenção, configuração, entre 
outras. 

13.15. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto 
contratado, para adoção das medidas cabíveis. 

13.16. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
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inadimplência não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE. 

13.17. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas 
a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço. 

13.18. Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE que não 
seja em absoluto cumprimento do contrato. 

13.19. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por 
meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de 
telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e 
legais de quebra de sigilo de telecomunicações. 

13.19.1. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas 
na prestação de serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade 
criminal, na forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais 
esferas. 

13.20. A CONTRATADA deverá sujeitar-se aos acréscimos e supressões 
contratuais estabelecidos na forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais sejam, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 

13.21. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em 
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação. 

13.22. Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, receber 
a prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes de 
outras operadoras de serviço sem custo adicional. 

13.23. Providenciar o serviço referente a bloqueio de linhas móveis quando 
solicitado pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações 
e/ou serviços a partir da referida solicitação de bloqueio. Tal cobrança apenas 
poderá ocorrer quando da solicitação de desbloqueio pelo CONTRATANTE e o 
restabelecimento completo da prestação do serviço pela CONTRATADA. Aplica-
se neste caso, a regulamentação da ANATEL referente ao prazo de suspensão 
dos serviços. 

13.24. O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser executado por 
solicitação de representante credenciado do CONTRATANTE. 

13.25. Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de 
número e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE. 

13.26. No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois) dias 
úteis a reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo 
permanecer o mesmo número do chip substituído. 

13.27. Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, 
entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente 
solicitado, somente pelo gestor do contrato. 

13.28. Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos 
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serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com os 
aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações 
mínimas previstas neste Termo de Referência. 

13.29. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos 
e serviços conforme este Termo de Referência. 

13.30. Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito 
desde que não constatado uso indevido do equipamento. 

13.30.1. Em caso de defeito, a CONTRATADA deverá realizar a 
intermediação com a assistência técnica do fabricante dos aparelhos, no 
intuito de dar celeridade ao processo de troca ou conserto. 

13.30.2. No caso de defeitos de fabricação, conforme laudo emitido pela 
assistência técnica autorizada, a substituição do aparelho deverá ser 
feita em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação à 
CONTRATADA, e não pode representar nenhum ônus para o CONTRATANTE. 

13.30.3. Durante o período em que o aparelho originalmente fornecido 
estiver em reparo, deverá ser fornecido outro aparelho com o mesmo 
número de acesso, de forma a não gerar interrupção do serviço e sem que 
isso acarrete qualquer ônus extra para o CONTRATANTE. 

13.31. Deverá a CONTRATADA, em caso de extravio de qualquer natureza, 
inclusive roubo ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho, disponibilizar 
um novo aparelho com o mesmo código de acesso, observando os prazos 
fixados e efetuar, caso queira, a cobrança do equipamento extraviado ou 
danificado ao CONTRATANTE, caso o detentor opte por não providenciar a 
substituição por um equipamento igual, similar ou superior às próprias 
expensas. 

13.31.1. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser igual ou inferior 
ao preço constante da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s) 
equipamento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE. 

13.32. A CONTRATADA deverá providenciar uma reserva técnica de 5% de cada 
um dos modelos de aparelhos em uso no Contrato, sem qualquer ônus extra 
para o CONTRATANTE, que serão armazenados pela área responsável para 
agilizar substituições no caso de defeito ou extravio de aparelho. 

13.33. Os aparelhos móveis deverão ser entregues ao CONTRATANTE de acordo 
com os prazos de habilitação definidos deste Termo de Referência, incluindo 
todos os acessórios necessários à plena utilização dos serviços contratados, 
tais como carregador de bateria, cabos de dados, manual do usuário etc. 

13.33.1. Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou 
qualquer defeito de operação, os respectivos aparelhos serão recusados, 
ficando a CONTRATADA obrigada a apresentar novo modelo, observado o 
prazo previsto para a entrega dos aparelhos. 

13.34. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em 
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que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados. 

13.35. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a 
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos. 

13.36. Evitar contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de 
acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça. 

13.37. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

 
14. NÍVEIS DE SERVIÇO 

14.1. Para o Serviço Móvel Pessoal, os parâmetros para a medição da 
qualidade são aqueles definidos na regulamentação expedida pela ANATEL, 
em especial o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço 
Móvel Pessoal – RGQSMP (Anexo I à Resolução nº 575, de 28 de outubro de 
2011). 

14.2. Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA poderá 
efetuar periodicamente, a pedido e sob a supervisão do CONTRATANTE, testes 
de verificação da qualidade de transmissão, de forma a identificar eventuais 
falhas de sincronismo, perdas de ligações, perda anormal de sinal, 
travamentos ou outras situações que possam influenciar nos níveis de 
qualidade do serviço. 

14.3. Caso julgue necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar Relatórios de 
qualidade de Serviço, que deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, no formato sintético ou analítico, com o objetivo de comprovar a 
qualidade do serviço prestado. 

14.4. A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item anterior está 
descrito na Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro de 2011, que aprovou 
o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal 
– RGQSMP. 

14.5. As interrupções programadas dos serviços deverão ser comunicadas ao 
CONTRATANTE com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis. 

 

15. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

15.1. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão contratados com 
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o fornecimento pela CONTRATADA, na modalidade de comodato, de SIM Cards 
e aparelhos Smartphones 4G, aptos para uso e respeitando as especificações 
mínimas definidas neste Termo de Referência. 

15.2. Os quantitativos de equipamentos a serem fornecidos e as 
especificações mínimas constam da tabela do Anexo II deste Termo de 
referência. 

15.3. Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser novos, de 
primeiro uso, não se admitindo peças já usadas, reparadas e/ou 
recondicionadas de fábrica, e ainda, disponibilizados com a respectiva linha, 
em embalagem contendo todos os acessórios disponibilizados pelo fabricante, 
com garantia mínima de 01 (um) ano do próprio fabricante e apresentados ao 
Gestor do Contrato para aprovação prévia, antes da entrega definitiva ao 
usuário final. 

15.4. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da 
CONTRATADA, devendo ser recolhidos por ele após o encerramento do 
contrato. 

15.5. Os sistemas operacionais e os softwares embarcados nos 
dispositivos/equipamentos que forem fornecidos devem estar atualizados e 
licenciados para as funcionalidades contratadas, se proprietárias. 

15.6. O prazo de entrega, deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, no caso 
dos SIM Cards, já devidamente preparados para ativação do serviço, e de até 
30 (trinta) dias corridos para os aparelhos smartphones, contados a partir da 
data de assinatura do contrato. 

15.7. Em caso de roubo ou furto o CONTRATANTE efetuará imediatamente, a 
devida comunicação à CONTRATADA para bloqueio da linha. 

15.8. O local de entrega será na sede do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió – Alagoas, CEP 
57051-090, no horário das 13h às 19h, de segunda a quinta-feira e das 
7h30mim às 13h30mim. 

 

16. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 
16.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com 
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica 
todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original, sejam 
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 

17. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 
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17.1. A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da assinatura do Contrato, a apresentar garantia em favor do 
CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, 
numa das seguintes modalidades, conforme opção da CONTRATADA: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido 
pelo Ministério da Fazenda; 

b) seguro-garantia; ou 

c) fiança bancária. 

17.2. A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) meses após o 
término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação. 

 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.2. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 
descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores 
a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que: 

a) não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de 
validade de sua proposta; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame; 

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) não mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar a execução do Contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

18.3. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as 
seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o 
valor total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa 
injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou 
assinar o instrumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após 
regularmente convocada; 

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), 
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calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, 
limitado a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial 
do Contrato; 

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por 
cento), calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de 
inadimplência, a partir do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 
(trinta) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do 
prazo de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do 
Contrato; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 

18.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do item 18.2 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

18.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 
8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por 
meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha 
praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou 
demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

18.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na 
aplicação de outras sanções, em conformidade com as ocorrências 
registradas e a pontuação a seguir: 

 

Ocorrências Pontos 

Cobrança por serviços não prestados. 0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3 

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características 

técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos 

de atraso. 

0,3 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos

 solicitados pelo CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) 

horas de atraso. 

0,3 
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Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao 

CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário. 

 
0,3 

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou 

fração). 

0,5 

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento 

não especificada nesta tabela. 

0,5 

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de 

indisponibilidade. 

0,5 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela 

soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o 

CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito. 

1,0 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 

(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da 

fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou 

em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do 

serviço, com todos os tributos e encargos. 

1,0 

 

18.7. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação 
das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato 
gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE aplique 
as seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum 
necessário à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, 
observado o processo administrativo: 

 

Pontuação acumulada Sanção 

1 (um) ponto Advertência. 

2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do 

valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção. 
3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do 

valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção. 
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do 

valor faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do 

valor faturado do mês de aplicação dessa sanção. 

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato. 
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18.8. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zerados, 
de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

18.9. No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada ao 
CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral 
do contrato. 

18.10. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

18.11. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do 
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova 
contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 

18.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a 
ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993. 

 

19. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA E 
DO CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

19.1. A quantidade estimada na planilha do Anexo I servirá tão somente de 
subsídio para a formulação da proposta de preços. 

19.2. Para fins de julgamento das propostas de preços, será levado em conta 
o critério de menor preço, sendo vencedora a que apresentar o menor valor 
global para 24 meses. 

19.3. Os preços deverão ser expressos em reais e conter todos os tributos e 
encargos decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta contratação. 

19.4. O Anexo I demonstra uma estimativa de consumo para 56 (cinquenta e 
seis) acessos/linhas, dos quais 26 (vinte e seis) contém serviço de dados para 
acesso à Internet. 

19.5. A estimativa de tráfego não se constitui em qualquer compromisso de 
consumo para o CONTRATANTE. 

19.6. Todos os itens se referem à prestação de serviços no plano pós-pago. 

19.7. De forma a garantir a isonomia na disputa entre as operadoras, deve ser 
adotada como critério de tarifação a metodologia dada pelo Art. 12 do Anexo 
à Resolução nº 424 da ANATEL, transcrito a seguir: 

a) unidade de tempo de tarifação: 6 (seis) segundos; 

b) tempo de tarifação mínima: 30 (trinta) segundos; 

c) chamadas faturáveis: somente são faturáveis chamadas com duração 
superior a 3 (três) segundos, observado o disposto no inciso VI; 
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d) no caso de chamadas a cobrar, exceto as chamadas destinadas ao 
código 0800, somente são faturadas as chamadas com duração superior 
a 6 (seis) segundos, contada a partir do término da mensagem 
informativa; 

e) no caso de chamadas encaminhadas ao correio de voz somente são 
faturadas as chamadas com duração superior a 3 (três) segundos, 
contada a partir do sinal audível que acompanha a mensagem 
característica do correio de voz; e 

f) chamadas sucessivas com duração inferior a 30 (trinta) segundos, 
efetuadas entre os mesmos acessos de origem e de destino, e quando o 
intervalo entre o final de uma ligação e o início da seguinte for inferior a 
120 (cento e vinte) segundos são tarifadas como uma única ligação, cuja 
duração é igual ao somatório das durações das chamadas sucessivas ou 
igual ao tempo de tarifação mínima. 

                   Maceió, 10 de outubro de 2018.  

                  Rodrigo Ferreira Moura 

                  Técnico Judiciário  

                    (Responsável pela elaboração do Termo de Referência.) 
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ANEXO I-A 
 

                     PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 
 

GRUPO ÚNICO – 56 LINHAS 

ITEM SERVIÇO 
QUANTIDADE 
(ESTIMATIVA 

MENSAL) 
UNIDADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL 
(R$) 

VALOR TOTAL 
PARA 24 

MESES (R$) 

1 
ASSINATURA PLANO BÁSICO DE 
SERVIÇOS 

56 UNIDADE    

2 
ASSINATURA PARA LIGAÇÕES 
INTRAGRUPO NACIONAL 

56 UNIDADE    

3 
ASSINATURA PARA SERVIÇO DE 
GESTÃO ON-LINE 

56 UNIDADE    

4 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – MESMA 
OPERADORA 

1008 MINUTOS    

5 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA 

3584 MINUTOS    

6 VC-1 MÓVEL X FIXO 1008 MINUTOS    

7 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – EM 
ROAMING 

504 MINUTOS    

8 VC-1 MÓVEL X FIXO - EM ROAMING  392 MINUTOS    

9 
LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL – 
MESMA OPERADORA 

168 MINUTOS    

10 
LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA 

168 MINUTOS    

11 LDN VC-2 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS    

12 
LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL – 
MESMA OPERADORA 

168 MINUTOS    

13 
LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA 

168 MINUTOS    

14 LDN VC-3 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS    

15 

ASSINATURA DE SERVIÇO DE 
DADOS ILIMITADO PARA 
SMARTPHONE, ALTA VELOCIDADE, 
4G, NACIONAL, COM FRANQUIA 
MÍNIMA DE 5GB 

26 UNIDADE    

16 SMS (POR MENSAGEM) 168 UNIDADE    

17 MMS (FOTO- MENSAGEM) 56 UNIDADE    

 VALOR TOTAL   
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ANEXO I-B 

 
PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

GRUPO ÚNICO – 56 LINHAS 

ITEM SERVIÇO 
QUANTIDADE 
(ESTIMATIVA 

MENSAL) 
UNIDADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL (R$) 

VALOR TOTAL 
PARA 24 MESES 

(R$) 

1 
ASSINATURA PLANO BÁSICO DE 
SERVIÇOS 

56 UNIDADE R$ 6,71 R$ 375,76 R$ 9.018,24 

2 
ASSINATURA PARA LIGAÇÕES 
INTRAGRUPO NACIONAL 

56 UNIDADE R$ 4,29 R$ 240,24 R$ 5.765,76 

3 
ASSINATURA PARA SERVIÇO DE 
GESTÃO ON-LINE 

56 UNIDADE R$ 6,57 R$ 367,92 R$ 8.830,08 

4 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – MESMA 
OPERADORA 

1008 MINUTOS R$ 0,13 R$ 131,04 R$ 3.144,96 

5 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA 

3584 MINUTOS R$ 0,23 R$ 824,32 R$ 19.783,68 

6 VC-1 MÓVEL X FIXO 1008 MINUTOS R$ 0,23 R$ 231,84 R$ 5.564,16 

7 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – EM 
ROAMING 

504 MINUTOS R$ 0,23 R$ 115,92 R$ 2.782,08 

8 
VC-1 MÓVEL X FIXO - EM 
ROAMING  

392 MINUTOS R$ 0,23 R$ 90,16 R$ 2.163,84 

9 
LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL – 
MESMA OPERADORA 

168 MINUTOS R$ 0,32 R$ 53,76 R$ 1.290,24 

10 
LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL – 
OUTRA OPERADORA 

168 MINUTOS R$ 1,33 R$ 223,44 R$ 5.362,56 

11 LDN VC-2 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,78 R$ 43,68 R$ 1.048,32 

12 
LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL – 
MESMA OPERADORA 

168 MINUTOS R$ 0,32 R$ 53,76 R$ 1.290,24 

13 
LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL – 
OUTRA OPERADORA 

168 MINUTOS R$ 1,33 R$ 223,44 R$ 5.362,56 

14 LDN VC-3 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,78 R$ 43,68 R$ 1.048,32 

15 

ASSINATURA DE SERVIÇO DE 
DADOS ILIMITADO PARA 
SMARTPHONE, ALTA 
VELOCIDADE, 4G, NACIONAL, 
COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5GB 

26 UNIDADE R$ 87,12 R$ 2.265,12 R$ 54.362,88 

16 SMS (POR MENSAGEM) 168 UNIDADE R$ 0,40 R$ 67,20 R$ 1.612,80 

17 MMS (FOTO- MENSAGEM) 56 UNIDADE R$ 0,80 R$ 44,80 R$ 1.075,20 

 VALOR TOTAL R$ 5.396,08 R$ 129.505,92 
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ANEXO I-C 
 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
 

Quantidade Descrição Especificações mínimas exigidas 

26 

 

Smartphone 
tipo I 

1. Aparelho Smartphone homologado pela ANATEL; 

2. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz); 

3. Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL; 

4. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de 
2,0 GHz ou processador com mais de 4 núcleos com 
velocidade de 1,6 GHz; 

5. Memória interna de 32GB; 

6. Memória RAM de 2GB; 

7. Tamanho de tela de 4,5 polegadas na diagonal; 

8. Tela com touchscreen capacitivo e multitouch; 

9. Resolução Full HD ou Retina; 

10. Câmera traseira com 12 Mp e câmera frontal de 5 Mp; 

11. Conectividade: Wi-Fi (802.11 b/g/n), roteador Wi-Fi, 
Bluetooth, conexão com PC via USB; 

12. Sensor de GPS e de autorrotação de tela; 

13. Leitor de impressões digitais; 

14. Peso Máximo de 220 gramas; 

15. Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt, manual de 
instruções de uso do aparelho em português (imprimido em 
papel ou online); 

15. Bateria com capacidade de 1800 mAh; 

16. Funcionalidades: sistema operacional Android 7 ou IOS 
10, vibração, viva voz, conferência, registro de chamadas 
discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, 
modo avião, chamada em espera, player de música e vídeo, 
browser com suporte a html/html5, envio de SMS e MMS, 
predição de texto, calculadora, agenda de compromissos, 
calendário, alarme/despertador, proteção de tela e acesso ao 
celular por senha ou por impressão digital, suporte a conta 
de e- mail, permitir a visualização de documentos (tipo doc, 
xls, pdf), permitir a localização do celular para o caso de 
perda ou roubo, quando disponível pelo sistema operacional. 

30 
Smartphone 

tipo II 

1. Aparelho Smartphone homologado pela ANATEL; 
2. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz); 
3. Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL; 
4. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) ou mais, com 
velocidade de 1,2 GHz; 

Minuta de edital (alterada) (0486906)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 667



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

49 

 

5. Memória interna de 16GB; 
6. Memória RAM de 1GB; 
7. Tamanho de tela de 4 polegadas na diagonal; 
8. Tela com touchscreen capacitivo e multitouch; 
9. Resolução HD; 
10. Câmera traseira com 8 Mp e câmera frontal de 2 Mp; 
11. Conectividade: Wi-Fi (802.11b/g/n), roteador Wi-Fi, 
Bluetooth, conexão com PC via USB; 
12. Sensor de GPS e de autorrotação de tela; 
13. Peso Máximo de 220 gramas; 
14. Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt, manual de 
instruções de uso do aparelho em português (imprimido em 
papel ou online); 
15. Bateria com capacidade de 1500 mAh; 
16. Funcionalidades: sistema operacional Android 6, 
vibração, viva voz, discagem rápida, conferência, registro de 
chamadas discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do 
uso de dados, modo avião, chamada em espera, player de 
música e vídeo, browser com suporte a html/html5, envio de 
SMS e MMS, predição de texto, calculadora, agenda de 
compromissos, calendário, alarme/despertador, proteção de 
tela e acesso ao celular por senha, suporte a conta de e-mail, 
permitir a visualização de documentos (tipo doc, xls, pdf), 
permitir a localização do celular para o caso de perda ou 
roubo, quando disponível pelo sistema operacional. 

56 
SIM Card com 

linha habilitada 

SIM Card com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM 
(3FF) e nano-SIM card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE ou 
superior, habilitado e compatível com os smartphones 
fornecidos. 

20 
SIM Card de 

reserva 

SIM Card com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM 
(3FF) e nano-SIM card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE ou 
superior, compatível com os smartphones fornecidos. 
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ANEXO II 

Pregão Eletrônico nº XX/2019 
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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ANEXO III 

 
CONTRATO N° XX/2019 

Processo nº 0005890-83.2018.6.02.8000 
 

MINUTA 
 
Contrato de Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades 
Local e Longa Distância Nacional (LDN), que 
entre si celebram a União, por intermédio do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e a 
empresa ______________. 

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida 
Aristeu de Andrade. Nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta 
cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada na ..................., n.º 
..............., bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  n° ..................., 
daqui por diante denominada CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) 
.................., residente e domiciliado na ..............., n.º ........., bairro ........., nesta, 
portador da CI sob n.º .............., inscrito no CPF/MF sob n° ................., resolvem 
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós 
pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com fulcro na Lei 
n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
devendo serem observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de 
Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – 
PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das 
Comunicações – Tarifação de Chamada Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de 
07/08/2007, Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - SMP e Lei n.º 8.078, de 
11/09/1990, Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, 
ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, 
publicada no D.O.U., Seção 1, edição de 19/06/01, a qual adota a aplicação do 
SICAF na Secretaria deste Tribunal. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, os princípios da 
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teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Bem como a Resolução 
nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sobre normas 
de contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: 
Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem como objeto a Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), 
com roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o 
fornecimento de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones 
do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO  
 
 A execução do presente contrato será feita de forma indireta, mediante 
o regime de empreitada por preço unitário, conforme condições estabelecidas no 
Pregão Eletrônico n.º XX/2019 e seus Anexos, e na proposta da contratada, 
lançada no evento SEI nº XXXX. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
 O contratante pagará à contratada, pelos serviços prestados, os preços 
constantes de sua proposta, sendo de R$ XX (XXXX) o valor global estimado deste 
contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento mensal dependerá da utilização dos 
serviços, podendo haver variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e 
as quantidades estimadas na proposta de preços da contratada). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada deverá apresentar mensalmente, para 
pagamento, as contas telefônicas das linhas telefônicas disponibilizadas através da 
conexão.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As contas deverão ter valor fiscal e apresentar na fatura 
encaminhada os valores das ligações locais de forma separada (móvel-fixo e 
móvel-móvel). 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será creditado em conta corrente da 
contratada, mediante ordem bancária, ou através de código de barras, no prazo de 
10 (dez) dias úteis contados a partir da apresentação da fatura/nota fiscal, 
devidamente atestada a cargo da fiscalização desde que os serviços estejam em 
conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável 
à contratada. 
 
PARÁGRO  QUINTO - Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão 
informados à CONTRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será 
reiniciada a partir da reapresentação do documento para pagamento devidamente 
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corrigido, acompanhado dos detalhamentos de cada número, também 
devidamente corrigidos, admitindo-se que o documento corrigido possa ser um 
boleto para pagamento, fazendo referência a Nota Fiscal contestada e dando 
quitação à mesma. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da 
Nota Fiscal, os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do 
valor correspondente no próximo documento de cobrança. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – O aceite dos serviços prestados por força desta contratação 
será feito mediante ateste das Notas Fiscais. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados 
decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 
(sessenta) e 90 (noventa), para as modalidades local e longa distância nacional, 
respectivamente. 
 
PARÁGRAFO NONO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
às penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO DEZ – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento 
de preços. 
 
PARÁGRAFO DOZE – O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no pagamento, fará 
as retenções tributárias determinadas pela legislação vigente. 
 
PARÁGRAFO TREZE – Deverá ser fornecido ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
sistema de gerenciamento de fatura capaz de capturar o detalhamento através da 
internet, com finalidade de facilitar o controle e gestão dos serviços. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
365                              365 

 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 
 
 Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base 
estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços 
de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre 
intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes 
concedidos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) 
venha a determinar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, 
a partir da mesma data-base. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior 
a 1 (um) ano, se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da 
Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os reajustes devem ser solicitados previamente ao 
CONTRATANTE, por meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao 
pedido todos os motivos de fato e de direito que ensejaram o pedido, quando 
ocorridos após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão 
nos preços contratados, que serão revisados mediante Termo aditivo. 

PARÁRAFO QUARTO - Quaisquer tributos ou encargos legais criados alterados ou 
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após 
a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o 
caso. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

 As despesas com a execução deste contrato correrão à conta dos 
recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas de 
2019 - PTRES 059407 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Elemento 
de Despesa 339039 – (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).   
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em 
caso de prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, 
previstas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de 
cada exercício financeiro. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
    
 Caberá à contratada, além das responsabilidades na Lei 9.472/97, no 
contrato de concessão/autorização assinado com a União, e demais disposições 
regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados: 
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1) Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em 

especial no que se refere à implantação, operação e níveis de serviço;  

2) Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s) 
com a ANATEL e atender às demais disposições regulamentares pertinentes 
aos serviços a serem prestados; 

 
3) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito 
federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os 
direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por 
regulamentação da ANATEL; 

 
4) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

 
5) Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, 
salvaguardados os casos de interrupções programadas;  
 

6)  Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação 
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por 
telefone ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 
(sete) dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta 
designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria 
especializada, disponível em horário comercial, aceitando-se a 
disponibilização de central de atendimento no estilo call center para 
atendimento específico ao Governo e grandes clientes corporativos; 

 
7) Credenciar por escrito, junto ao CONTRATANTE, um preposto idôneo com 
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no 
tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste 
contrato; 
 
8) Credenciar o preposto no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a 
assinatura deste contrato; 
 
9) Comunicar ao Gestor do contrato, por escrito, no momento do 
afastamento do preposto, definitivamente ou temporariamente, o nome e a 
forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil; 
 
10) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE por intermédio de consultor designado para 
acompanhamento do contrato no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 
corridas, a contar de sua solicitação; 
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11)  Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, 
de modo a obter uma operação correta e eficaz; 
 
12)   Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e 
irrestrita fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo 
as reclamações formuladas; 
 
13)  Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos 
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

 
14) Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do 
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de 
voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhes das chamadas 
(número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e 
valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme 
proposta de preços apresentada pela contratada; 
 
15) Apresentar as faturas com o detalhamento das chamadas por ramal ou 
linha; 

 
16) Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que 
forem indicados pelo CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas aos 
contratos a serem firmados, tais como manutenção, configuração, entre 
outras; 

 
17) Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto 
contratado, para adoção das medidas cabíveis; 

 
18) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, 
cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE; 

 
19) Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas 
a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço; 

 
20) Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE que não 
seja em absoluto cumprimento do contrato; 

 
21) Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por 
meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de 
telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e 
legais de quebra de sigilo de telecomunicações; 

 
22) Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na 
forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais sejam, os acréscimos ou 
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supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor atualizado do contrato; 

 
23) Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em 
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação; 

 
24) Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, 
receber a prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes 
de outras operadoras de serviço sem custo adicional; 

 
25) Providenciar o serviço referente a bloqueio de linhas móveis quando 
solicitado pelo CONTRATANTE; 

 
26) Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de 
número e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE; 

 
27) No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois) dias 
úteis a reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo 
permanecer o mesmo número do chip substituído; 
 
28) Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, 
entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente 
solicitado, somente pelo gestor do contrato; 
 
29) Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos 
serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com os 
aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações 
mínimas previstas no Termo de Referência (Anexo I do PE nº XX/2019); 
 
30) Fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos e serviços conforme  
Termo de Referência (Anexo I do PE nº XX/2019); 
 
31) Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito 
desde que não constatado uso indevido do equipamento; 
 
32) Realizar, em caso de defeito, a intermediação com a assistência técnica 
do fabricante dos aparelhos, no intuito de dar celeridade ao processo de troca 
ou conserto; 
 
33) Substituir o aparelho, no caso de defeitos de fabricação, conforme laudo 
emitido pela assistência técnica autorizada, em até 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir da notificação à CONTRATADA, sem representar ônus para o 
CONTRATANTE; 
 
34) Fornecer, durante o período em que o aparelho originalmente fornecido 
estiver em reparo,  outro aparelho com o mesmo número de acesso, de forma 
a não gerar interrupção do serviço e sem que isso acarrete qualquer ônus 
extra para o CONTRATANTE; 
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35) Disponibilizar, em caso de extravio de qualquer natureza, inclusive roubo 
ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho, um novo aparelho com o 
mesmo código de acesso, observando os prazos fixados e efetuar, caso 
queira, a cobrança do equipamento extraviado ou danificado ao 
CONTRATANTE, caso o detentor opte por não providenciar a substituição por 
um equipamento igual, similar ou superior às próprias expensas; 
 
36) Providenciar uma reserva técnica de 5% de cada um dos modelos de 
aparelhos em uso no Contrato, sem qualquer ônus extra para o 
CONTRATANTE, que serão armazenados pela área responsável para agilizar 
substituições no caso de defeito ou extravio de aparelho; 
 
37)  Entregar os aparelhos móveis ao CONTRATANTE de acordo com os prazos 
de habilitação definidos no Termo de Referência (Anexo I do PE nº XX/2019), 
incluindo todos os acessórios necessários à plena utilização dos serviços 
contratados, tais como carregador de bateria, cabos de dados, manual do 
usuário etc.; 
 
38) Apresentar novos modelos, em caso de recusa dos aparelhos móveis por 
parte do Contratante, caso seja constatada divergência com a especificação 
técnica exigida ou qualquer defeito de operação, observado o prazo previsto 
para a entrega dos aparelhos; 
 
39) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados; 
 
40) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a 
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos; 
 
41) Abster-se de contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de 
acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça; 
 
42) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte: 
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a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a 
execução dos serviços mencionados; 
 
b) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
 
c) É vedada subcontratação total dos serviços objeto deste contrato; 
 
d) A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente 
autorizada pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
e) A contratada responde diretamente, em seu nome, por danos ou 
prejuízos decorrentes da ação de subcontratados, quando necessários à 
prestação dos serviços contratados. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 A Contratante se obriga a: 
 

a) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e 
Edital. 

b) Designar formalmente um gestor titular e um substituto para 
acompanharem e fiscalizarem a execução deste contrato. Poderá ser 
designado um terceiro servidor, como fiscal técnico, para acompanhar 
diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais 
falhas na execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor; 

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias; 

d) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA; 

e) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 
dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando 
necessário; 

f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelos empregados da CONTRATADA; 

g) Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por 
intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à Administração, 
conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

h) Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e 
contratuais cabíveis. 
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i) Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos móveis, 
cujo motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O valor a ser 
ressarcido deverá ser igual ao preço apresentado em nota fiscal/fatura quando da 
entrega do equipamento; 

j) Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução à 
CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em regime de 
comodato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso e/ou desgaste natural 
dos equipamentos. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 
data de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a 
60 (sessenta) meses, conforme preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666 de 1993. 

 
CLÁUSULA DEZ - DA GARANTIA 

 

  A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da assinatura deste Contrato, a apresentar garantia em favor do 
CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa 
das seguintes modalidades: 

d) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; 

e) seguro-garantia; ou 

f) fiança bancária. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) 
meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada 
prorrogação. 

   
CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 A Contratada que, convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução contratual, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 
a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
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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. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento 
para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as 
dos pagamentos a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Licitante ficará sujeita a aplicação das seguintes 
penalidades: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 
total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa 
injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou 
assinar o instrumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após 
regularmente convocada; 

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado 
a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir 
do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, 
caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo 
de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do Contrato; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes.  

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do parágrafo 
anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da 
Lei nº 8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, 
por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha 
praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não 
possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
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PARÁGRAFO SEXTO - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na aplicação 
de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas e a pontuação 
a seguir: 
 

Ocorrências Pontos 

Cobrança por serviços não prestados. 0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3 

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características 

técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos 

de atraso. 

0,3 

 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados 

pelo CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso. 

0,3 

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao 

CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário. 

 
0,3 

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou 
fração). 

0,5 

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento 
não especificada nesta tabela. 

0,5 

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de 
indisponibilidade. 

0,5 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela 

soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o 

CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito. 

1,0 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 

(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da 

fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou 

em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do 

serviço, com todos os tributos e encargos. 

1,0 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da 
pontuação das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores 
ao fato gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE 
aplique as seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum 
necessário à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, 
observado o processo administrativo: 
 

Pontuação acumulada Sanção 

1 (um) ponto Advertência. 
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2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório 
serão zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

 

PARÁGRAFO NONO - No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada 
ao CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral do 
contrato. 

PARÁGRAFO DEZ - A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

PARÁGRAFO ONZE - Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral 
do contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova 
contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 

PARÁGRAFO DOZE - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 
em processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla 
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
PARÁGRAFO TREZE - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
TRE/AL ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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. 

 
PARÁGRAFO QUINZE - A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a prestação dos serviços, 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 
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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.  

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na 
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE -  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa 
que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação 
para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO DEZOITO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e 
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado. 

 
PARÁGRAFO DEZENOVE -  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
PARÁGRAFO VINTE - 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 nº 8.666/93 e nº 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRFO VINTE E UM - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com 
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
PARAÁGRAFO VINTE E DOIS - Poderá a Administração considerar inexecução total 
ou parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior 
a 10 (dez) dias na entrega ou na regularização de eventuais riscos. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
 
  O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do objeto 
contratado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
contratada, fica o TRE/AL autorizado a reter os créditos a que aquela teria direito, 
até o limite do valor dos prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das 
penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE- DAS ALTERAÇÕES 
 
 O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65, da lei nº 8.666/93, observado o limite estipulado no 
§1º do referido artigo. 
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CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº XX/2019 E À PROPOSTA COMERCIAL 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO nº XX/2019 e à proposta comercial da contratada, evento SEI nº XXXX 
(Processo SEI nº XXXXXX). 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, 
na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

 Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre 
as partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber. 

 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o 
presente Contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas 
partes abaixo. 

 
     Maceió, ____de ____________ de 2019. 

 

  
Pelo TRE/AL  

 
    Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

 
 

Pela Contratada  
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constar a permissão de participação de consórcio de empresas
no certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 11/01/2019, às 09:00, 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
0486907 e o código CRC 5F9EAEC2.

0005890-83.2018.6.02.8000 0486907v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de janeiro de 2019.
À SAD,
 
Para certificar a adequação das alterações

procedidas pela SLC na minuta de edital (0486906), em
cotejo com as recomendações contidas no evento 0480900,
inclusive, se for o caso, auscultando o setor requisitante.

Outrossim, impende trazer aos autos informação
atualizada acerca da existência de créditos, com vistas à
deflagração da fase externa do certame licitatório.  

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 11/01/2019, às 09:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0486921 e o código CRC E6BCC7C2.

0005890-83.2018.6.02.8000 0486921v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de janeiro de 2019.
Em face do Despacho AJ-DG 0486921, reporto-me,

quanto à questão orçamentária, à Informação 7435, da SGO
(0468395), destacando ainda o disposto no art. 145, IV, da Lei
13.707, de 14 de agosto de 2018 (LDO 2019), in verbis:

Art. 145. Para os efeitos do art. 16 da Lei
de Responsabilidade Fiscal:
I - as exigências nele contidas integrarão o
processo administrativo de que trata o art. 38
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem
como os procedimentos de desapropriação de
imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art.
182 da Constituição;
II - no que se refere ao disposto em seu § 3º,
entendem-se como despesas irrelevantes
aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e
serviços, os limites dos incisos I e II do caput
do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993;
III - no que se refere ao inciso I do seu § 1º, na
execução das despesas na antevigência da Lei
Orçamentária de 2019, o ordenador de
despesa poderá considerar os valores
constantes do respectivo Projeto de Lei; e
IV - os valores e metas constantes no
Projeto de Lei Orçamentária de 2019 e no
Projeto de Lei do Plano Plurianual 2020-
2023 poderão ser utilizados para
demonstrar a previsão orçamentária nos
procedimentos referentes à fase interna
da licitação.
 

Quanto à conformidade de alterações da minuta do
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edital, deve-se ter em conta que a matéria fora objeto de 
pronunciamentos do autor do TR, especialmente as
Informações 8065 (0477461) e 8066 (0477497), além do
Despacho GSAD 0478668, de tal forma que o ponto residual a
ser enfrentado diz respeito à participação de consórcios, já
constante da nova minuta (0486906), que segue, em linhas
gerais o texto da minuta anterior já aprovada pela AJ-DG
(Parecer 2053 - 0479801).

Com esses breves esclercimentos, devolvo o feito à
análise da Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/01/2019, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0487243 e o código CRC 60A65944.

0005890-83.2018.6.02.8000 0487243v1
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PROCESSO : 0005890-83.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO.  TELEFONIA MÓVEL.

 

Parecer nº 39 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Nesta AJ-DG, de volta, os presentes autos, desta

feita, para  análise das alterações apresentadas pela SLC
(0486906) ao edital de pregão eletrônico  cujo objeto é a
contratação de empresa para prestação de Serviço Móvel
Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades Local e Longa
Distância Nacional (LDN).  

Reavive-se que o pregão em foco restou revogado
pela Presidência (0480761), em 18/12/2018, tendo em vista a
sugestão do Senhor Diretor-Geral (0480642), com fulcro nas
informações da Secretaria de Administração, apostas no
Despacho 0478836, bem como no Parecer 2.053/2018 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG (0479801).

Naquela ocasião, a Presidência determinou a
republicação do edital do certame licitatório, com as
recomendações contidas no antedito parecer, ao tempo em
que autorizou a repetição do certame em tela. 

Assim, foram implementadas pela SLC os
aperfeiçoamentos na minuta (0486906), na conformidade com
a explanação do Sr. Secretário de Administração (0487243):

"Em face do Despacho AJ-DG 0486921,
reporto-me, quanto à questão
orçamentária, à Informação 7435, da SGO
(0468395), destacando ainda o disposto
no art. 145, IV, da Lei 13.707, de 14 de
agosto de 2018 (LDO 2019), in verbis:
Art. 145. Para os efeitos do art. 16 da
Lei de Responsabilidade Fiscal:
I - as exigências nele contidas integrarão
o processo administrativo de que trata o
art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, bem como os procedimentos de
desapropriação de imóveis urbanos a que
se refere o § 3º do art. 182 da
Constituição;
II - no que se refere ao disposto em seu §
3º, entendem-se como despesas
irrelevantes aquelas cujo valor não
ultrapasse, para bens e serviços, os
limites dos incisos I e II do caput do art.
24 da Lei nº 8.666, de 1993;
III - no que se refere ao inciso I do seu §
1º, na execução das despesas na
antevigência da Lei Orçamentária de
2019, o ordenador de despesa poderá
considerar os valores constantes do
respectivo Projeto de Lei; e
IV - os valores e metas constantes no
Projeto de Lei Orçamentária de 2019
e no Projeto de Lei do Plano
Plurianual 2020-2023 poderão ser
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utilizados para demonstrar a previsão
orçamentária nos procedimentos
referentes à fase interna da licitação.
Quanto à conformidade de alterações da
minuta do edital, deve-se ter em conta
que a matéria fora objeto de 
pronunciamentos do autor do TR,
especialmente as Informações 8065
(0477461) e 8066 (0477497), além do
Despacho GSAD 0478668, de tal forma
que o ponto residual a ser enfrentado diz
respeito à participação de consórcios, já
constante da nova minuta (0486906), que
segue, em linhas gerais o texto da minuta
anterior já aprovada pela AJ-DG (Parecer
2053 - 0479801)."

 
  Inicialmente, no que concerne à questão

orçamentária, tem-se que a Lei de Licitações exige que, nos
autos do processo licitatório, sejam  indicados os recursos
orçamentários necessários ao pagamento das obrigações
decorrentes do contrato referentes ao exercício em curso,
verbis:  

"Art. 7o  As licitações para a execução de
obras e para a prestação de serviços
obedecerão ao disposto neste artigo e, em
particular, à seguinte seqüência:
(...)

§ 2o  As obras e os serviços somente
poderão ser licitados quando:
(...)
III - houver previsão de recursos
orçamentários que assegurem o
pagamento das obrigações
decorrentes de obras ou serviços a
serem executadas no exercício
financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronograma;"
(...)
Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a
adequada caracterização de seu objeto
e indicação dos recursos
orçamentários para seu pagamento,
sob pena de nulidade do ato e
responsabilidade de quem lhe tiver dado
causa.
(...)
Art. 38.  O procedimento da licitação será
iniciado com a abertura de processo
administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado, contendo a
autorização respectiva, a
indicação sucinta de seu objeto e do
recurso próprio para a despesa, e ao
qual serão juntados oportunamente:"
 

Nesse norte, aponta o administrativista Marçal
Justen Filho: 

 
“Qualquer contratação que importe
dispêndio de recursos públicos depende
da previsão de recursos
orçamentários. Assim se impõe em
decorrência do princípio constitucional
de que todas as despesas deverão estar
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previstas no orçamento (art. 167, incs. I e
II), somente podendo ser assumidos
compromissos e deveres com fundamento
na existência de receita prevista.” 
(Grifos não constam do original)
(in Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, 12ª ed., São
Paulo: Dialética, 2008, p. 137).

 
No mesmo sentido, Joel de Menezes

Niebuhr preconiza que:
 

"Com o orçamento estimado em mãos, a
Administração deve realizar a previsão
orçamentária. A propósito, a exigência de
previsão orçamentária decorre da Lei nº
8.666/93, mais precisamente do inciso III
do §2º do seu art. 7º, cujo texto revela
que "as obras e os serviços somente
poderão ser licitados quando: houver
previsão de recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações
decorrentes de obras ou serviços a serem
executadas no exercício financeiro em
curso, de acordo com o respectivo
cronograma". Nos casos de obras e
serviços que se estendam por mais de um
exercício, é necessário, de acordo com o
inciso IV do §2º do mesmo art. 7º, que "o
produto dela esperado estiver
contemplado nas metas estabelecidas no
Plano Plurianual de que trata o art. 165
da Constituição Federal". Também
o caput do art. 14 da Lei nº 8.666/93
determina que "nenhuma compra será
feita sem a adequada caracterização de
seu objeto e indicação dos recursos
orçamentários para seu pagamento" . A
exigência de indicação dos recursos
orçamentários visa a evitar que contratos
sejam celebrados sem que a
Administração disponha, no seu
orçamento, da previsão do montante
necessário para realizar os respectivos
pagamentos. Quer-se evitar contratações
aventureiras e o inadimplemento da
Administração. Note-se que o dispositivo
não exige a disposição de recursos antes
da licitação ou mesmo antes da
celebração do contrato. O dispositivo
exige apenas que se disponha dos
recursos no exercício financeiro
correspondente ao contrato, isto é, que
haja previsão dos recursos na
respectiva lei orçamentária. Cumpre
insistir - porque deveras frequente é a
confusão - que a Administração não
precisa dispor, à época da licitação, do
montante necessário para arcar com o
contrato; ela precisa apenas indicar que
há previsões no orçamento para realizar
os pagamentos futuros."
(Grifos não constam do original)
(in Licitação pública e contrato
administrativo. 2. ed. rev. e ampl. Belo
Horizonte: Fórum, 2011)

 
Não difere a jurisprudência emanada do Tribunal

de Contas da União: 
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"Evite a ocorrência das falhas a seguir
especificadas, relativas aos dispositivos a
seguir mencionados da Lei nº 8.666/1993:
• ausência ou não-apresentação de
registros concernentes ao levantamento
dos preços unitários da obra e/ou à
composição de custos unitários dos
serviços constantes no orçamento da
obra, com infração do art. 7º, § 2º, inciso
II;
• ausência, por ocasião da licitação
da obra, de previsão de recursos no
Orçamento Geral da União que
assegurem o pagamento das
obrigações decorrentes de obras ou
serviços a serem executados no
exercício financeiro à época, de
acordo com o respectivo cronograma,
com transgressão do art. 7º, § 2º,
inciso III."
(Grifos não constam do original)
(Acórdão 554/2005 Plenário)
 
"Assim, em atenção ao disposto na
legislação de regência, deve a
Administração indicar os recursos, por
fonte e dotação, destinados ao
financiamento da compra, obra ou serviço
a licitar, não se admitindo referência
genérica à autorização legislativa de
abertura de créditos adicionais/especiais,
sem especificação da rubrica
orçamentária."
 (TCU, AC-1.823-33/09-
P Relator: Ministro Aroldo Cedraz)

 
 
Nesse diapasão,  parece indene de dúvidas que a

prévia existência de recursos orçamentários é condição
imprescindível para a instauração de procedimento licitatório.
De igual forma,  a simples inclusão dos recursos em Projeto
de Lei Orçamentária (ainda pendente de aprovação) não
parece ter o condão de atender as regras dispostas nos
artigos 7º, § 2º, inciso III; 14 e 38, caput, todos da Lei Federal
nº 8.666/93. 

Não obstante, há  respeitável minoria doutrinária
que defende posicionamento diverso, como o sempre
louvado Jessé Torres Pereira Júnior:

 
“A solução de vincular também a licitação
à previsão das respectivas verbas no
orçamento não escapará, contudo, de
reparos. É que se tornou habitual, na
Administração Pública brasileira, a
ocorrência de hiato, ao início do exercício
financeiro, entre a necessidade de
contratar e a falta de orçamento
aprovado. Tem sido comum (...) a
Administração ficar sem orçamento nos
meses de janeiro e fevereiro, na
expectativa de sua aprovação pelo Poder
Legislativo. À falta de orçamento, não há
verba a empenhar; sem empenho prévio
da despesa correspondente, inviabiliza-se
a contratação. Logo, a exigência da Lei nº
8.666/93 impedirá que se ganhe tempo
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com a realização da licitação enquanto se
aguarda a aprovação do orçamento. (...)
Ainda que se considere uma anomalia que
a Administração quede-se sem orçamento
nos primeiros meses de cada exercício
anual, o fato é que esta se tem repetido,
quase que se constituindo em regra geral.
Para enfrentá-la, o administrador não
poderá esperar. Deve indicar, nos autos
de cada processo licitatório, o elemento
que responderia pela eventual futura
despesa de acordo com a dotação
estimada na proposta orçamentária
remetida ao Legislativo. E determinar que
o valor estimado do objeto em licitação
seja anotado a título de
compromissamento ou pré-empenho,
deflagrando o torneio”
(in Comentários à Lei das Licitações e
Contratações da Administração Pública,
8ª Edição, Renovar, 2009, pág. 138/139). 

 
Em substancioso estudo, a Procuradora Federal

Caroline Marinho Boaventura Santos traz luzes à matéria:
 
"...Destarte, a mera inclusão dos recursos
em projeto de lei à Lei Orçamentária
Anual a ser editada ou ao orçamento
vigente no exercício financeiro em curso,
antes de sua regular aprovação pelo
Congresso Nacional e sua conversão em
dispositivo legal, não tem o condão de
atender à necessária previsão ou
indicação de recursos orçamentários na
lei orçamentária anual, para fins do art.
7º, § 2º, inciso III, do art. 14 e do art.
38, caput, da Lei n.º 8.666/93.
Os entes da Administração Pública
Federal, portanto, apenas podem emitir a
declaração de disponibilidade de recursos
orçamentários para fins de deflagração de
licitação após a existência de efetiva
previsão dos recursos necessários para
tanto na Lei Orçamentária Anual em vigor
no exercício financeiro em curso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conclui-se que a simples
inclusão de recursos em projeto de lei ao
Orçamento Fiscal da União, para
liberação de créditos adicionais, ou em
projeto de lei à Lei Orçamentária Anual
em vigor no exercício financeiro em
curso, antes de sua conversão em
dispositivo de lei, não se revela suficiente
para emissão da declaração de existência
de recursos orçamentários com vistas à
deflagração de licitação para aquisição de
bens ou contratação de obras e serviços.
A declaração de disponibilidade
orçamentária para fins de abertura do
processo licitatório somente poderá ser
emitida pelos entes da Administração
Pública Federal após a efetiva previsão
dos recursos necessários para tanto na
Lei Orçamentária Anual que estiver em
vigor no exercício financeiro em curso,
de modo que a mera expectativa de
futuros recursos orçamentários não se
mostra apta a satisfazer a exigência legal
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e constitucional a esse respeito."
(in Da necessidade de efetiva previsão de
recursos na lei orçamentária anual em
vigor no exercício financeiro para
deflagrar licitações públicas. Conteudo
Juridico, Brasilia-DF: 15 nov. 2014.
Disponivel em:
<http://www.conteudojuridico.com.br/?
artigos&ver=2.50642&seo=1>. Acesso
em: 14 jan. 2019.)

 
Com esses registros, parece a esta AJ-DG, com a

devida vênia ao entendimento esposado pelo
Senhor Secretário de Administração, que a previsão contida
no artigo 145, IV, da Lei 13.707/2018 - Lei de Diretrizes
Orçamentárias - cuja inteligência remete às prescrições legais
acima referidas -,  apenas permite que se efetuem os
procedimentos relativos à fase interna da licitação
(possibilitando a identificação de necessidade do objeto, a
elaboração do   termo de referência, estimativa da contratação
e o estabelecimento de todas as condições do ato
convocatório, até a fase de remessa para elaboração de
parecer jurídico), não autorizando, por conseguinte, a
deflagração da fase externa do procedimento licitatório.

Em outras palavras,  para a deflagração da
licitação,   a previsão dos recursos orçamentários já deve
constar da Lei Orçamentária Anual (LOA),  relativa ao
exercício financeiro em curso.   

Por fim, observa-se que a minuta original do edital
já foi objeto de análise, na conformidade dos Pareceres nº
1.878 (0465800), nº 1.909 (0467819) e nº 2.020 (0477144),
tendo sido aprovada, sendo que as alterações apontadas no
Parecer nº 2.053 (0479801) foram devidamente efetuadas pela
SLC (0486906).

Assim,  esta Assessoria Jurídica,   nos termos do
parágrafo único do Art. 38, da Lei nº 8.666/93, aprova, em
face de sua regularidade jurídica, a minuta do edital de
pregão eletrônico  (0486906),  do tipo menor preço global
(lote único), que visa à contratação de pessoa jurídica para
Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós pago, nas
modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN).

Outrossim, recomenda-se que a autorização da
abertura da licitação fique condicionada à comprovação da
existência de crédito, como acima exposto.

À consideração superior.
  

 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 15/01/2019, 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
0487481 e o código CRC 0D35EF17.

0005890-83.2018.6.02.8000 0487481v44
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de janeiro de 2019.
Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica,

por meio do Parecer 39 (0487481), determino o encaminhamento do
presente procedimento à Secretaria de Administração para as
providências de sua alçada, com vistas ao saneamento da
recomendação indicada na referida manifestação. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/01/2019, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0488852 e o código CRC 6C733134.

0005890-83.2018.6.02.8000 0488852v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de janeiro de 2019.
À SGO/COFIN, para reserva de crédito e imediata

devolução do feito à Direção-Geral.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/01/2019, às 09:10, 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
0489657 e o código CRC 00B69413.

0005890-83.2018.6.02.8000 0489657v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES GOMES LEITE
SOUZA, Técnico Judiciário, em 18/01/2019, às 10:25, 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
0489749 e o código CRC 14C7F37D.

0005890-83.2018.6.02.8000 0489749v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE n. 4/2019.
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DESPACHO

Maceió, 18 de janeiro de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
 
Superada a questão relativa  à comprovação da

existência de crédito, suscitada no Parecer nº 39 (0487481),
in fine, conforme consta no evento 0489749, oriundo da
COFIN, seguem os presentes autos, para deliberações
ulteriores.

 
À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 18/01/2019, às 11:38, 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
0489847 e o código CRC 72B5777D.
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CONCLUSÃO

Maceió, 18 de janeiro de 2019.
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento tendente à contratação de

empresa para prestação de serviço móvel pessoal pós pago, nas
modalidades local e longa distância nacional, mediante Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço global (lote único). 

A Assessoria Jurídica desta Direção Geral aprovou a
minuta 0486906, nos termos do Parecer 39 (0487481) e despacho
0489847, frente a sua regularidade jurídica.

Assim, submeto o presente procedimento à superior
consideração de Vossa Excelência, com a sugestão de que seja
autorizada a abertura de procedimento licitatório para a
contratação em comento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/01/2019, às 12:17, 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
0489877 e o código CRC 561BFD7E.
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PROCESSO : 0005890-83.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase externa. Pregão Eletrônico. Contratação de empresa. Telefonia móvel.

 

Decisão nº 115 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral (0489877).

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase externa do
certame licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do
tipo menor preço global (lote único), objetivando a contratação de
empresa para prestação de serviço móvel pessoal pós pago, nas
modalidades local e longa distância nacional.

À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no
evento SEI 0486906, aprovada pela Assessoria Jurídica da Direção-
Geral por meio do Parecer de n.º 39 (0487481) e
pelo despacho 0489847, e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 21/01/2019, às 13:50, 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
0490158 e o código CRC 360E78B8.
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DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2019.
À SLC, para cumprimento da Decisão 115, da

Presidência (0490158).
Solicito agendar o pregão para o próximo dia 5 de

fevereiro, devendo o aviso ser encaminhado para publicação
até as 15h de amanhã, dia 22 de janeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/01/2019, às 20:55, 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
0490620 e o código CRC 026144BC.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  0033//22001199  
  

PROCESSO Nº: 0005890-83.2018.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE 
ÚNICO) 
Data: 05 de fevereiro de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
Horário Abertura: 14h30m. 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 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 GLOBAL 
(LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a 
contratação de PESSOA JURÍDICA para Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós 
pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 
 
       O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei n.º 
9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de 
02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – PGO, Portaria nº 1.137, de 20/12/1994, e 
Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das Comunicações – Tarifação de Chamada 
Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de 07/08/2007, Regulamento do Serviço 
Móvel Pessoal - SMP e Lei n.º 8.078, de 11/09/1990, Código de Defesa do 
Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de 
junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada no DOU, Seção 1, edição 
de 19/06/01, a qual adota a aplicação do SICAF na Secretaria deste Tribunal. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a Prestação de Serviço Móvel Pessoal 
(SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com 
roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento 
de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com 
os respectivos chips SIM Card, conforme especificações e condições disponíveis 
neste Edital e seus anexos. 

1.2.  Todos os serviços dar-se-ão sob a modalidade corporativa, com o 
fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo com 
as especificações mínimas ou superiores às descritas no Termo de Referência 
(Anexo I), e respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal 
(SMP) da ANATEL. 
 
2 – DA VIGÊNCIA 
 
2.1.  O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, com 
início a partir da sua assinatura, e eficácia legal após a publicação de seu extrato 
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no Órgão da Imprensa Oficial, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, conforme disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1  Poderão participar do certame os interessados que atenderem a todas 
as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 
anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste 
Pregão, mormente no que se refere à concessão/autorização para exploração de 
Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades Local e Longa Distância 
Nacional (LDN). 
  
3.2.      Será permitida, ainda, a participação de empresas especializadas na 
prestação dos serviços objeto da presente licitação consorciadas entre si, desde  
que  apresentando  uma  única proposta e Termo de Compromisso de Constituição 
assinado por todos, com a indicação da empresa - líder, sendo esta responsável 
por toda negociação durante o certame. 

3.2.1. A participação de empresas reunidas em consórcio obedecerá às 
normas estabelecidas no art. 33 da Lei nº 8.666/93 e no art. 16 do Decreto nº 
5.450/2005. 

3.2.2. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança 
caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira. 

 
3.5. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 

 
3.5.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.6. Não será admitida nesta licitação a participação de empresa: 
 

3.6.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.6.2. que esteja suspensa de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresa que tenha sido declarada inidônea 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos da punição; 
 
3.6.3 consorciada por meio de mais de um consórcio e/ou isoladamente para 
o mesmo item, inclusive na condição de subcontratada de outra 
empresa/consórcio participante; 
 
3.6.4. estrangeira que não funcione no País. 

Edital do PE nº 03/2019 (0490859)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 704



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

3 

 

3.6.5. que tenha 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). 

 
3.7. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou 
o mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, este fica impedido de participar da presente licitação, 
correspondendo a simples apresentação da proposta à presunção de que 
inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo-
se, assim, o Pregoeiro bem como a Equipe de Apoio de qualquer responsabilidade 
administrativa, cível ou criminal decorrente desse fato. 
 
3.8.  Não será exigida, para participação neste procedimento licitatório, 
prévia aprovação, pela ANATEL, dos valores que vierem a ser ofertados, em razão 
do sigilo de que se revestem as propostas até a data da realização do pregão. 
 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
4.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05). 
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4.6.  Como condição para participação no Pregão, o 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 apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

a.1) a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou 

empresa de pequeno porte; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 

seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no Edital; 

c) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

d) 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.  

e) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

f) 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; 

g)  que os serviços são prestados 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. 

 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão 
proceder ao encaminhamento da proposta de preços, até a data e hora marcadas 
para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando 
então, automaticamente, encerrar-se-á a fase de recebimento das propostas. 

 
5.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 
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5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão 
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.3.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
5.4.  Referentemente ao campo "descrição detalhada do objeto" constante no 
sistema eletrônico, a ser preenchido quando da formulação da proposta, será 
aceita a simples referência “conforme o edital” ou menção similar, no caso de não 
haver detalhamento a ser referido. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que 
a descrição complementar não contrarie as especificações constantes no 
edital, sob pena de desclassificação. 

 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo 
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 

 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas 
para efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o 
proponente na execução contratual. 

 
5.4.3.  No espaço destinado à “descrição detalhada do objeto”, deverão 
constar os dados inexistentes, complementares do CATSER, como descrições 
detalhadas dos serviços ofertados. 
 
5.4.4. Se na proposta inexistir descrição detalhada do objeto, considerar-se-
á que a mesma atende a todas as características exigidas pelo edital. 
 
5.4.5.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer 
outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará 
na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 

5.5.  As declarações referidas no subitem 4.6, deverão ser enviadas no momento 
da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas 
pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via 
chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
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5.6.  No preço ofertado deverão estar inclusas todas as despesas necessárias 
à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos 
legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas ao 
objeto desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços 
do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
  
5.8. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem 
ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas 
como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.9.  Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
5.10.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de 
tais procedimentos. 

 
5.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com 
os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver 
disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
5.12.       A Proposta de Preços ajustada, propriamente dita, contendo as 
especificações detalhadas do objeto ofertado, em conformidade com os Anexos 
deste edital, deverá ser formulada e enviada ao Pregoeiro, pelo Comprasnet, 
conforme itens 8.6 e 8.7 deste edital, contendo o seguinte: 
 

a) a descrição clara e detalhada dos serviços, de acordo com as 
especificações deste Edital; 
 
b) o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da abertura deste Pregão; 
 
c) o valor unitário e total de cada item que compõe o lote único, bem como 
o valor global da proposta, devendo esta última ser apresentada em 
algarismo e por extenso, prevalecendo esta última forma em caso de 
divergência, em conformidade com a Planilha disponível no Anexo I-A. 
 

6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.  O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste 
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 
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as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas 
no presente edital. 
 
6.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente 
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão 
previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 

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

6.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 

 
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente 
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total dos serviços 
que compõe o lote único, incluindo os tributos que incidem sobre os serviços, 
considerado a vigência contratual de vinte e quatro meses. 

 
7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 
do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a 
sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado 
para divulgação desta licitação. 
 

7.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos 
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lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, 
automaticamente, a recepção de lances. 
 
7.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério 
de menor preço global (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.    Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores obtidos pela Administração, dispostos no Anexo I-B, 
considerando o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, e que, de modo 
algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 

8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total do 
lote e ao valor total de cada item que o compõe. 

 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta 
ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua 
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

 
8.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 

8.6   A Planilha de Formação de Preço deverá  estar preenchida com os 
preços constantes do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS ou PLANO ALTERNATIVO DE 
SERVIÇOS e ser confeccionada conforme Anexo I-A deste Edital e enviada 
quando solicitado pelo pregoeiro.  
 
8.7   Na fase de aceitação, o pregoeiro solicitará ao licitante cuja proposta 
esteja em primeiro lugar, o envio de anexo contendo a proposta ajustada e a 
Planilha de Formação de Preços a que se refere o item 8.6., relativamente ao 
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último lance ofertado. Para tanto, o pregoeiro fará uso da opção “Convocar 
Anexo”, selecionando na tela do Sistema, o fornecedor convocado.  
 

8.7.1 O Sistema encaminhará, via chat, mensagem de convocação 
disponibilizando-a a todos, inclusive para a sociedade. Nesse momento o 
fornecedor convocado poderá encaminhar arquivo anexo, por meio do link 
“Anexar”, disponível apenas para o fornecedor selecionado.  

 
8.8  Serão recusadas, no curso da análise, os licitantes cujos lances não 
atendam às condições e especificações contidas neste Edital e seus Anexos.  

8.9. A licitante vencedora deverá encaminhar seu PLANO BÁSICO DE 
SERVIÇOS ou PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS, aprovado pela ANATEL, como 
anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. 

8.10. No caso da licitante vencedora apresentar proposta baseada em plano 
alternativo de ser aprovado pela ANATEL, este deverá ser homologado no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do contrato, sob pena 
de rescisão do mesmo e aplicação das penalidades cabíveis. 

8.11.  Os documentos exigidos para habilitação que não estejam 
contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo 
sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação 
deverão ser encaminhados, também pelo sistema, 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 sugerida no ANEXO II. 

8.12.  Não poderão ser cobradas tarifas por serviços ou facilidades não 
solicitados e expressamente autorizados pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 
 
9 - DA HABILITAÇÃO 
 

9.1.  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: 

 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
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9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU; 

9.1.5. 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. 

9.1.6. No caso de empresas reunidas em consórcio, será exigido o  
cumprimento das condições de habilitação de cada consorciado, 
admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos 
quantitativos de cada empresa do consórcio. 

9.1.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o 

licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista:  

9.3. Habilitação jurídica:  

9.3.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis; 

9.3.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual 

de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente 

registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

9.3.3. 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; 

9.3.4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

9.3.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 

estrangeira em funcionamento no País; 

9.3.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.4. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.4.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 
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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. 

9.4.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

9.4.4. 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; 

9.4.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  

9.4.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou 

concorre;  

9.4.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 

mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.4.8. caso o licitante detentor do menor preço seja 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. 

 
9.5. Qualificação Econômico-financeira: 
 

9.5.1. certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data de 
abertura do certame.  
 

9.6. Qualificação Técnica: 
 

9.6.1) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver 
vinculada a licitante; 
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9.6.2) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, mediante  cópia do 
contrato de concessão ou do termo de autorização para a Prestação de 
Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, outorgada pelo poder concedente 
nos termos da legislação em vigor, ou da publicação  do seu extrato  no 
Diário Oficial da União.  

 

9.6.3) Em se tratando de empresas reunidas em consórcio, cada 
empresa consorciada deverá apresentar Atestados de Capacidade 
Técnica relativa à participação no consórcio, de maneira que o 
somatório das capacidades técnicas comprove aptidão para o 
desempenho de atividade compatível em características e prazos com 
o objeto da licitação. 

 

9.6.3.1) Comprovação de compromisso público ou particular de 
constituição de  consórcio, se for o caso, com indicação da 
empresa- líder, que deverá atender às condições de liderança 
estipuladas no Edital e será a representante das consorciadas 
perante a União. 

 

9.7.   Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens 

acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de 

funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 2h (duas horas), após 

solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente mediante autorização do 

Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da 

documentação por meio do e-mail pregoeiro@tre-al.jus.br Posteriormente, os 

documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia 

reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, 

desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, 

para análise, no prazo de 48 h (quarenta e oito horas), após encerrado o prazo 

para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload), fac-símile (fax) ou 

e-mail. 

 

9.7.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.8.  A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação 

econômico-financeira e da habilitação jurídica, conforme o caso, poderá ser 

substituída pela consulta ao SICAF, nos casos em que a empresa estiver habilitada 

no referido sistema, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, 

III, da Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 2, de 11.10.10.  
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9.8.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 

certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma 

documentação vencida junto ao SICAF. 

9.8.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente 

através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido 

sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2h (duas 

horas), documento válido que comprove o atendimento das exigências deste 

Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação 

da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou 

empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006. 

9.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 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. 

9.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.10.  Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez 

constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, 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. 

9.11.  A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital, com a reabertura da sessão pública. 

9.12. 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. 

9.13.  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. 

9.14. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.15.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela 
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e 
quatro horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 

 
10.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 
Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão 
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-
al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
11.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de 
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões 
do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais 
licitantes,desde logo intimados para, querendo, apresentar contra-razões em igual 
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, 
submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
11.4. O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles 
atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos 
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 
 
13 - DA CONTRATAÇÃO 
 
13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as 
especificações do objeto, valor, prazo de pagamento, em conformidade com este 
edital. 
 
13.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
13.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
13.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro 
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
     
14 - DO REAJUSTE  
 

14.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base 
estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços 
de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre 
intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes 
concedidos. 

14.2.  De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a 
determinar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, a partir da 
mesma data-base. 

14.3.  O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um) ano, 
se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n° 9.069, de 
29 de junho de 1995. 

14.4.  Os reajustes devem ser solicitados previamente ao CONTRATANTE, por 
meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido todos os motivos de 

Edital do PE nº 03/2019 (0490859)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 717



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

16 

 

fato e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
que serão revisados mediante Termo aditivo. 

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

 
15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução contratual, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 
a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  

 
15.2.  Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita 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. 

 
15.3.  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
15.4.  A Licitante ficará sujeita a aplicação das seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 
total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa 
injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou 
assinar o instrumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após 
regularmente convocada; 

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado 
a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir 
do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, 
caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), 
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calculada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo 
de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do Contrato; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes. 

 

15.5.  As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do item 15.4 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

 
15.6.   Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 
8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado atos 
ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
 
15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na aplicação 
de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas e a pontuação 
a seguir: 
 

Ocorrências Pontos 

Cobrança por serviços não prestados. 0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3 

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características 

técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos 

de atraso. 

0,3 

 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados 

pelo CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso. 

0,3 

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao 

CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário. 

 
0,3 

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou 
fração). 

0,5 

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento 
não especificada nesta tabela. 

0,5 
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Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de 
indisponibilidade. 

0,5 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela 

soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o 

CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito. 

1,0 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 

(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da 

fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou 

em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do 

serviço, com todos os tributos e encargos. 

1,0 

 

15.8. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação 
das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato 
gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE aplique as 
seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum necessário 
à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, observado o 
processo administrativo: 
 

Pontuação acumulada Sanção 

1 (um) ponto Advertência. 

2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato. 

 

15.9. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão 
zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

 

15.10. No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada ao 
CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral do 
contrato. 

15.11. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras 
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sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

15.12. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do 
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova 
contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 

15.13. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla 
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
15.14. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 

 
15.15. 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. 

 
15.16.  A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, 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.  

 
15.17.   Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/93. 

 
15.18.   Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
15.19.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
15.20. O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
15.21.  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 nº 8.666/93 e nº 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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15.22.   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
15.23.    Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial  do 
contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 10 (dez) 
dias na entrega ou na regularização de eventuais riscos. 
 
16 - DO PAGAMENTO 
 
16.1. Vide Cláusula Quarta da minuta do contrato (Anexo III). 
 
17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
17.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
em 2018, consignados 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). 
 
17.2.  As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de 
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas 
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada 
exercício financeiro. 
 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
18.1. Vide Cláusula Oitava da minuta do contrato (Anexo III). 
 
19- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
19.1. Vide Cláusula Sétima da minuta do contrato (Anexo III). 
 
20 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 

20.1. Os serviços e bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor do 
contrato no momento da entrega dos terminais móveis e chips, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no 
Termo de Referência (Anexo I-A) e na proposta. 

20.2.  Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, 
quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência 
(Anexo I-A) e na proposta, devendo ser corrigidos ou substituídos no prazo fixado 
pelo gestor do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades. 

20.3. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 
(trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade 
e quantidade do serviço e materiais fornecidos, com a consequente aceitação 

Edital do PE nº 03/2019 (0490859)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 722



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

21 

 

mediante termo circunstanciado. 

20.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no último dia do prazo assinalado no item anterior. 

20.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

 

21 – DA GARANTIA 

 21.1.  A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da assinatura deste Contrato, a apresentar garantia em favor do 
CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa 
das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; 

b) seguro-garantia; ou 

c) fiança bancária. 

21.2.  A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) meses após o 
término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação. 

22 – DA SUSTENTABILIDADE 

22.1. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução dos 
serviços, deverá ficar encarregada de promover o descarte adequado dos 
aparelhos, baterias e demais materiais recolhidos, seja quando da substituição por 
outros, ou quando forem danificados irreversivelmente, seguindo os preceitos da 
Lei nº 12.305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, 
na forma da legislação vigente. 
 
23.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
23.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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23.4.  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. 
 
23.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no TRE/AL. 
 
23.6. No julgamento da habilitação e das propostas, 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. 
 
23.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem 
comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 
23.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
23.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Av. 
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 
COMAP, 6º andar, Centro, CEP 57051-090, Maceió/AL. 
 
23.10.    Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 
 
23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9., no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Planilha de formação de preços; 
ANEXO I-B – Preços máximos admitidos; 
ANEXO I-C - Especificações mínimas dos equipamentos e materiais; 
ANEXO II – Modelo de Planilha para contratação; 
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ANEXO III – Minuta do Contrato; 
 

23.15.  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, 21 de janeiro de 2019. 

 
 

 Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                  Chefe da Seção de Licitações e Contratos  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. DO OBJETO 

1.1 Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades 
Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e serviço de 
dados para acesso à internet, com o fornecimento de: a) 26 (vinte e seis) 
smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos 
chips SIM Card, de acordo com as especificações e condições constantes 
deste instrumento e seus anexos. 

1.2 Todos os serviços dar-se-ão sob a modalidade corporativa, com o 
fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo 
com as especificações mínimas ou superiores às descritas neste Termo de 
Referência, e respeitando as normas de regulamentação do Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) da ANATEL. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Esta contratação tem por finalidade o fornecimento de serviço de 
telefonia móvel pessoal (SMP) para a comunicação de autoridades, servidores 
e funcionários à disposição do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, 
em suas necessidades cotidianas de comunicação no desempenho das 
atividades de interesse do órgão. 

2.2. O serviço móvel pessoal (SMP) compreende o serviço de 
telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a 
comunicação entre Estações Móveis ou destas para outras redes de 
telecomunicações de interesse coletivo, além de serviços de valor agregado 
como envio de mensagens de texto, caixa postal e acesso à Internet através 
dos dispositivos contratados. 

2.3. O serviço de telefonia móvel pessoal, com fornecimento dos respectivos 
aparelhos na forma de comodato, passou a ser muito importante no 
desenvolvimento das ações da Administração, pois é a partir dessa tecnologia 
que a transmissão das informações entre os gestores e demais servidores do 
tribunal ocorre de maneira mais eficaz. A contratação do serviço é essencial 
também pela constante necessidade de comunicação, com rápida resposta, 
nas viagens a serviço, dentro ou fora do Estado, de maneira que o tempo e o 
custo dispendidos nos processos de tomada de decisão são reduzidos de 
forma significativa, ao passo em que as situações urgentes ou emergenciais 
são solucionadas mais prontamente. 

2.4. É também por essas razões que se propõe a contratação dos serviços de 
acesso a dados por meio de tecnologia 4G e de chamadas de longa distância 
nacional. 

2.5. Pretende-se ainda garantir a continuidade dos serviços de comunicação 
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de voz e dados via rede móvel no TRE/AL, a fim de evitar transtornos pela 
falta desses serviços, tendo em vista o encerramento da vigência do atual 
contrato em dezembro de 2018. 

2.6. A concentração dos itens em grupo único levou em considerações 
questões técnicas, uma vez que não podem ser separados e oferecidos por 
operadoras diferentes, porque todos os itens do grupo, incluindo o serviço de 
internet móvel, guardam correlação entre si, sendo a conjunção necessária 
para a implantação dos serviços especificados neste termo de referência. 

 

2.7. As quantidades foram estimadas com base na utilização do atual 
contrato o qual tem atendido às necessidades da Instituição. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços especificados neste Termo de Referência enquadram-se na 
categoria de bens e serviços comuns de que trata a Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, por possuírem 
padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente 
encontradas no mercado. 

3.2. Os serviços a serem contratados possuem natureza contínua, pois pela 
sua essencialidade, visam atender à necessidade permanente da 
Administração, por mais de um exercício financeiro, razão pela qual poderão 
ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 
(sessenta) meses, conforme inciso II, artigo 57, da Lei n° 8.666/93. 

 

4. DEFINIÇÕES 

4.1. Para efeito deste termo de referência, bem ainda, em se tratando de 
telefonia móvel, devem ser consideradas algumas definições importantes, tais 
quais: 

4.2. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES – É o conjunto de atividades que 
possibilita a oferta de telecomunicações, por meio da transmissão de voz e de 
outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, 
situados em áreas locais distintas no território nacional, dentro das regiões 
definidas no Plano Geral de Outorga. 

4.3. SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC: é o serviço de 
telecomunicações destinado ao uso público em geral e prestado nos regimes 
público e privado, nos termos dos arts. 18, inciso I, 64 e 65, inciso II, da Lei n.º 
9.472, de 16/07/1997, e conforme o Plano Geral de Outorgas (PGO), aprovado 
pelo Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, por meio da transmissão de voz e de 
outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, 
utilizando processos de telefonia. 

4.4. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP): entende-se como sendo o serviço de 
telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a 
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comunicação entre Estações Móveis e de Estações Móveis para outras 
estações, caracterizado por possibilitar a comunicação entre estações de uma 
mesma Área de Registro do SMP ou acesso a redes de telecomunicações de 
interesse coletivo. 

4.5. ACESSO, LINHA, TERMINAL: aparelho que possibilita acesso do usuário ao 
SMP. 

4.6. ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante da 
Administração Pública Federal Indireta, submetida a regime autárquico 
especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de órgão 
regulador das telecomunicações e sede no Distrito Federal. 

4.7. PLANO DE SERVIÇO: documento que descreve as condições de prestação 
do serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização 
de serviços eventuais e 

suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços associados, seus valores 
e as regras e critérios de aplicação. 

4.8. PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS: plano de serviço de oferta obrigatória e 
não discriminatória a todos os usuários dos serviços de telefonia, registrado 
na ANATEL. 

4.9. PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS: plano opcional ao Plano Básico de 
Serviço, homologado pela ANATEL sendo a estrutura de preços definida pela 
Prestadora, visando a melhor adequação da prestação do serviço para o 
atendimento às necessidades do mercado. 

4.10. OPERADORA: empresa ou consórcio de empresas que prestam serviços 
de Telefonia Móvel. 

4.11. ÁREA DE REGISTRO – AR: área geográfica contínua, definida pela 
ANATEL, onde é prestado o SMP, tendo o mesmo limite geográfico de uma 
Área de Tarifação, onde a Estação Móvel do SMP é registrada. 

4.12. ÁREA DE SERVIÇO DA PRESTADORA: conjunto de áreas de cobertura de 
uma mesma prestadora de SMP. 

4.13. CHAMADAS VC MÓVEL/MÓVEL INTRAGRUPO: chamadas efetuadas 
dentro de cada grupo, da mesma operadora, do mesmo código de área. 

4.14. ESTAÇÃO MÓVEL: estação de telecomunicações do Serviço Móvel 
Pessoal que pode operar quando em movimento ou estacionada em lugar não 
especificado. 

4.15. LIGAÇÕES INTRAOPERADORA: São aquelas que são originadas e 
terminam na mesma operadora. 

4.16. LIGAÇÕES EXTRAOPERADORA: São aquelas que terminam fora da rede 
da operadora contratada. 

4.17. PERFIL DE TRÁFEGO: quantitativo médio mensal estimado, em minutos, 
de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e das localidades de 
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destino de maior ocorrência. 

4.18. PORTABILIDADE NUMÉRICA: facilidade que possibilita ao usuário de 
serviço de telecomunicações manter o código de acesso a ele designado, 
independentemente de prestadora de serviço de telecomunicações ou de área 
de prestação de serviço. 

4.19. ROAMING: facilidade que permite a uma Estação Móvel visitante acessar 
ou ser acessada pelo Serviço de Telefonia Móvel, em um sistema visitado. 

4.20. VALOR DE COMUNICAÇÃO (VC): valor devido pelo Usuário, por unidade 
de tempo, pela realização de comunicação. 

4.21. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Mesma operadora: chamadas 
originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP dentro da 
mesma Área de Registro e dentro da rede da operadora contratada. Unidade 
de medida: minuto. 

4.22. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Outras operadoras: chamadas 
originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP dentro da 
mesma Área de Registro e dentro da rede de outra operadora, distinta da 
operadora contratada. Unidade de medida: minuto. 

4.23. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Acesso Fixo: chamadas originadas 
do acesso móvel contratado para outros acessos STFC dentro da mesma Área 
de Registro. Unidade de medida: minuto. 

4.24. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-Móvel– Mesma operadora: 
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP 
dentro da mesma Área de Tarifação Primária e dentro da rede da operadora 
contratada. Unidade de medida: minuto. 

4.25. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-Móvel – Outras operadoras: 
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP 
dentro da mesma Área de Tarifação Primária e pertencentes à rede de outra 
operadora, distinta da operadora contratada. Unidade de medida: minuto. 

4.26. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-fixo: chamadas originadas do 
acesso móvel contratado para outros acessos STFC dentro da mesma Área de 
Tarifação Primária. Unidade de medida: minuto. 

4.27. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-Móvel – Mesma operadora: 
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP 
em outra Área de Tarifação Primária e dentro da rede da operadora 
contratada. Unidade de medida: minuto. 

4.28. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-Móvel – Outras operadoras: 
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP 
em outra Área de Tarifação Primária e dentro da rede de outra operadora, 
distinta da operadora contratada.  Unidade de medida: minuto. 

4.29. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-fixo: chamadas originadas do 
acesso móvel contratado para outros acessos STFC em outra Área de 
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Tarifação Primária. Unidade de medida: minuto 

4.30. ADICIONAL POR CHAMADA (AD): valor adicional por chamada, recebida 
ou realizada, quando o acesso móvel estiver fora de sua Área de Mobilidade 
(visitante).Unidade de medida: evento. 

4.31. DESLOCAMENTO 1 (DSL1): Tarifa de redirecionamento de chamadas para 
acessos móveis que recebem chamadas fora da área de mobilidade, mas 
dentro da área de numeração primária. Unidade de medida: minuto. 

4.32. DESLOCAMENTO 2 (DSL2): Tarifa de redirecionamento de chamadas 
para acessos móveis que recebem chamadas fora da área de mobilidade e 
fora da área de numeração primária. Unidade de medida: minuto. 

4.33. MENSAGEM DE TEXTO (SMS): mensagem enviada a outro acesso móvel 
com conteúdo de texto somente, normalmente identificada a cada 140 
caracteres. Unidade de medida: evento. 

4.34. MENSAGEM MULTIMÍDIA (MMS): mensagem enviada a outro acesso 
móvel com conteúdo de texto, imagem, áudio e vídeo. Unidade de medida: 
evento. 

4.35. SERVIÇO DE DADOS: pacote de serviço de dados ilimitados, com 
conexão à internet banda larga 4G, ou tecnologia superior, associado ao 
acesso móvel, com franquia mensal mínima, disponível em todo território 
nacional, incluídas eventuais taxas de deslocamento e adicionais. Unidade de 
medida: serviço. 

4.36. SERVIÇO DE GESTÃO ON-LINE: serviço on-line via internet para 
gerenciamento do uso e consumo das linhas de contratadas de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP), com a definição de regras de uso. 

 

5. VIGÊNCIA 

5.1. O Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data 
de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, 
limitado a 60 (sessenta) meses, conforme preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n° 
8.666 de 1993. 

5.2. Esse prazo mínimo da contratação foi estipulado de modo a permitir às 
operadoras de telefonia realizarem a amortização dos aparelhos fornecidos 
em comodato, sem que os preços dos serviços sejam onerados além do 
necessário para a equalização dos investimentos efetuados. 

 

6. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

6.1. Os serviços de telecomunicações móvel pessoal e de internet móvel 
pessoal deverão ser de característica pós-pago, tecnologia digital, sendo que 
os acessos habilitados com serviço de dados, deverão ser com tecnologia que 
permita fazer e receber ligações, e, conexão à internet tipo 4G ou superior, 
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onde haja disponibilidade, sem a necessidade de habilitação de outro 
equipamento. 

6.2. A CONTRATADA deve seguir todos os indicadores de qualidade do serviço 
de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da Qualidade 
(RGQ-SMP) da Anatel – Resolução nº 575/2011 ou mais atual. 

6.3. A cobertura local externa da operadora será aquela exigida pela ANATEL 
e não poderá ser exigido a cobertura “indoor” quando esta depender de 
investimentos adicionais (antenas internas) pela operadora. 

6.4. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a CONTRATADA deverá 
permitir a habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os aparelhos, 
com chips SIM Cards com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF) e 
nano-SIM card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e 
compatíveis com sua rede de telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo 
CONTRATANTE. 

6.5. A fim de garantir a continuidade da prestação do serviço ao usuário 
final, em caso de falhas/defeitos nos SIM Cards em uso, a CONTRATADA 
deverá fornecer 20 (vinte) chips SIM Cards virgens extras. 

6.6. Os chips fornecidos inicialmente, bem como eventuais substituições ao 
longo do prazo contratual, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, 
sem custos adicionais ao CONTRATANTE. 

6.7. O CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de 
portabilidade numérica, devendo esta manter os números utilizados pelo 
CONTRATANTE, sem qualquer ônus, e independentemente da operadora do 
serviço a que esteja atualmente vinculado. A CONTRATADA deverá respeitar o 
prazo de 3 (três) dias úteis estabelecido pela ANATEL para a realização deste 
serviço, após a liberação dos números pela operadora de origem. 

6.8. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática, sem 
custo adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel ou de 
qualquer outro equipamento, em todo o território nacional. 

6.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar os serviços de chamada em espera, 
desvio de chamada, consulta, conferência, identificação de chamada, correio 
de voz, SMS (Short Message Service) bidirecional. 

6.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar a facilidade para que as ligações de 
longa distância sejam realizadas somente por meio do Código de Seleção de 
Prestadora (CSP), definido pela Administração, podendo ser implementada 
utilizando recurso da rede de telecomunicações do dispositivo associado ao 
serviço ou por intermédio de facilidade de autogestão disponibilizada pela 
CONTRATADA. 

6.11. As chamadas entre os acessos intragrupo deverão ter tarifa zero. 

6.12. A CONTRATADA deverá providenciar a substituição a cada 24 meses de 
todos os aparelhos celulares cedidos, em regime de comodato, a 
CONTRATADA por modelos novos atualizados tecnologicamente, sem 
quaisquer ônus para o CONTRATANTE, devendo a troca ocorrer em até 30 
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(trinta) dias após a assinatura do termo aditivo de prorrogação do contrato. 
Nos casos em que o prazo de renovação for igual ou superior a 12 meses e 
inferior a 24 meses, a empresa terá obrigatoriedade de trocar somente 50% 
(quarenta por cento) de cada um dos tipos dos aparelhos fornecidos. No caso 
de renovações inferiores a 12 meses não haverá a obrigatoriedade de troca 
dos aparelhos. 

6.13. A CONTRATADA deverá substituir qualquer aparelho que apresentar 
defeito de fabricação, após laudo técnico da rede autorizada, desde que não 
constatado uso indevido do equipamento, de forma a não gerar interrupção 
do serviço. 

6.14. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus para 
o CONTRATANTE: 

a) Habilitação; 

b) Escolha ou troca de número; 

c) Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem da linha 
celular; 

d) Facilidades de identificador de chamadas, transferência temporária de 
chamada (siga- me, neste caso não haverá gestão sobre as ligações 
nesse serviço), conferência, chamada em espera, não perturbe e 
ocultação do número da linha no identificador de chamadas do telefone 
de destino; 

e) Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha; 

f) Reativação de número de linha; 

g) Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária eletrônica); 

h) Adicional de chamadas; 

i) Deslocamento; 

j) Disponibilização de ferramenta on-line (conta on-line) para consulta 
ao detalhamento das faturas e dos serviços ainda não faturados, com 
acesso aos gestores e/ou administradores do contrato. 

6.15. Os dispositivos de comunicação de dados e voz deverão, 
obrigatoriamente, estar habilitados e aptos para funcionamento em todo o 
território nacional. 

6.16. A cobertura para o serviço de telefonia móvel pessoal – SMP deverá 
abranger os principais centros urbanos, especialmente as capitais, com 
roaming automático entre as localidades. 

6.17. Para o serviço de dados ilimitados, os dispositivos de comunicação 
deverão ser habilitados e aptos para funcionamento nos principais centros 
urbanos, especialmente nas capitais, com as franquias mínimas estabelecidas 
nas especificações do serviço, incluindo a assinatura de provedor de acesso à 
Internet, com garantia de Taxa de Transmissão Instantânea nominal mínima 
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de 40% (quarenta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G, 4 Mbps para 
4G e a velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre 
obedecendo as normativas da ANATEL. Após a ultrapassagem do limite da 
franquia, a redução da velocidade do acesso a dados não poderá ser inferior a 
128 Kbps, e não deverá gerar custos adicionais por dados transferidos além 
da franquia. 

6.18. Durante a vigência do contrato, o CONTRATANTE poderá solicitar, 
mediante aditamento contratual, a habilitação de outros serviços que sejam 
implementados pela CONTRATADA em decorrência da evolução tecnológica. 

6.19. Por padrão, todo e qualquer serviço que possa gerar custos adicionais 
para o CONTRATANTE deve ser bloqueado pela CONTRATADA sem que tal 
bloqueio gere qualquer ônus. 

6.20. A CONTRATADA deverá disponibilizar Sistema de Gestão on-line com, 
pelo menos, as seguintes características: 

a) Ter interface de gerenciamento web; 

b) Possibilitar a determinação de limites mensais de gastos para cada 
acesso, por minutos/unidades ou por valores (semelhante ao sistema pós-
pago controlado); 

c) Possibilitar o bloqueio de ligações de forma que alguns acessos só 
possam efetuar chamadas intragrupo, possibilitar o bloqueio por tipo de 
chamada (longa distância nacional, longa distância internacional, fixo e 
móvel); 

d) Definir o perfil de utilização de cada linha; 

e) Agrupar as linhas em centros de custos e departamentos; 

f) Permitir o acesso ao sistema, mediante login com uso de senha pessoal, 
para garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso às 
facilidades da ferramenta. 

6.21. Por padrão e sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, 
deverão ser bloqueados previamente pela CONTRATADA o uso dos serviços de 
dados em deslocamento internacional, chamadas para códigos de acesso 
0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), Hora Certa (130) e 
similares, serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS), salas de jogos e de 
bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS, utilização avulsa de serviços 
de dados por meio dos terminais que não tenham assinatura de dados 
contratada e quaisquer serviços tarifados não cobertos pelo contrato. 

6.21.1. O bloqueio deverá ser executado no sistema da operadora e 
não através dos aparelhos celulares. 

6.22. A CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo, para todas as 
solicitações efetuadas. 

6.23. A CONTRATADA deverá manter em funcionamento contínuo todos os 
acessos móveis pessoais, sendo que, na hipótese de ocorrência de 
interrupções, as falhas deverão ser corrigidas e o serviço restabelecido em no 
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máximo 24 (vinte e quatro) horas. O bloqueio dos terminais, somente poderá 
ser executado por solicitação formal do CONTRATANTE. 

6.24. As chamadas deverão ser realizadas com boa qualidade de transmissão, 
em níveis adequados, sem ruídos ou interferências e com baixa incidência de 
queda das ligações. 

6.25. A CONTRATADA deverá dispor de sistemas de supervisão para atuar 
preventivamente na detecção de defeitos. 

6.26. Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia de 
funcionamento para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o CONTRATANTE poderá 
solicitar a migração, sem ônus, para essa tecnologia, desde que os aparelhos 
fornecidos tenham suporte para a mesma, que não ocorra desequilíbrio 
financeiro do contrato e que a tecnologia anterior seja descontinuada ou 
ofereça riscos à manutenção do fornecimento do objeto. Caso contrário, essa 
nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de novos acessos e 
nas trocas de aparelhos previstas no presente Termo de Referência. 

6.27. Todos os acessos móveis contratados possuirão serviços individuais, de 
acordo com o especificado no Anexo I. 

 

7. DA SUSTENTABILIDADE 

7.1. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução dos 
serviços, deverá ficar encarregada de promover o descarte adequado dos 
aparelhos, baterias e demais materiais recolhidos, seja quando da 
substituição por outros, ou quando forem danificados irreversivelmente, 
seguindo os preceitos da Lei nº 12.305/10, que trata da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS). 

 

8. PERFIL DO TRÁFEGO 

8.1. O perfil de tráfego das ligações telefônicas, especificado neste 
Termo de Referência, para os tipos de chamadas do Anexo I, servirá tão 
somente de subsídio às empresas interessadas na formulação das propostas, 
na análise e aferição da proposta mais vantajosa para a Administração. O 
perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso futuro. 

 

9. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

9.1. Os serviços e bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor do 
contrato no momento da entrega dos terminais móveis e chips, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 
neste Termo de Referência e na proposta. 

9.2. Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando 
em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 
na proposta, devendo serem corrigidos ou substituídos no prazo fixado pelo 
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gestor do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades. 

9.3. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 
(trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da 
qualidade e quantidade do serviço e materiais fornecidos, com a consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado. 

9.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no último dia do prazo assinalado no item 
anterior. 

9.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

10. PAGAMENTO 

10.1. O pagamento mensal dependerá da utilização dos serviços, podendo 
haver variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e as quantidades 
estimadas neste processo de contratação. 

10.2. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, em papel ou 
em arquivo eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em 
relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa 
realizar sua verificação e, não havendo problemas, promover as medidas 
necessárias ao pagamento, podendo ser realizado por meio do código de 
barras contido na fatura ou por Ordem Bancária. 

10.3. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à 
CONTRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir 
da reapresentação do documento para pagamento devidamente corrigido, 
acompanhado dos detalhamentos de cada número, também devidamente 
corrigidos, admitindo-se que o documento corrigido possa ser um boleto para 
pagamento, fazendo referência a Nota Fiscal contestada e dando quitação à 
mesma. 

10.4. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, 
os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do valor 
correspondente no próximo documento de cobrança. 

10.5. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito 
mediante ateste das Notas Fiscais. 

10.6. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes 
desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 (sessenta) e 
90 (noventa), para as modalidades local e longa distância nacional, 
respectivamente. 

10.7. No caso de eventual atraso nos pagamentos, desde que a CONTRATADA 
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os 
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE serão de 6% a.a (seis por 
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cento ao ano), pro rata die, apurados desde a data do primeiro dia útil de 
atraso até a data do efetivo pagamento da parcela, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde: 

EM= Encargos moratórios. 

I= Índice de atualização financeira = 0,0001644. 

N= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento. VP= Valor da parcela vencida. 

11. REAJUSTE DE PREÇOS 

11.1. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base 
estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de 
Serviços de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-
se sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos 
reajustes concedidos. 

11.2. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a 
determinar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, a 
partir da mesma data-base. 

11.3. O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um) ano, 
se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n° 
9.069, de 29 de junho de 1995. 

11.4. Os reajustes devem ser solicitados previamente ao CONTRATANTE, por 
meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido todos os 
motivos de fato e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos após a 
data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, que serão revisados mediante Termo aditivo. 

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

12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

12.1. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato 
ou Edital. 

12.2. Designar formalmente um gestor titular e um substituto para 
acompanharem e fiscalizarem a execução deste contrato. Poderá ser 
designado um terceiro servidor, como fiscal técnico, para acompanhar 
diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais 
falhas na execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor. 

12.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias. 
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12.4. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA. 

12.5. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 
dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando 
necessário. 

12.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelos empregados da CONTRATADA. 

12.7. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços 
por intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

12.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e 
contratuais cabíveis. 

12.9. Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos 
móveis, cujo motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O 
valor a ser ressarcido deverá ser igual ao preço apresentado em nota 
fiscal/fatura quando da entrega do equipamento. 

12.10. Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução 
à CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em regime 
de comodato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso e/ou desgaste 
natural dos equipamentos. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em 
especial no que se refere à implantação, operação e níveis de serviço. 

13.2. Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s) 
com a ANATEL e atender às demais disposições regulamentares pertinentes 
aos serviços a serem prestados. 

13.3. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito 
federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os 
direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por 
regulamentação da ANATEL. 

13.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

13.5. Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, 
salvaguardados os casos de interrupções programadas. 

13.6. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação 
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por 
telefone ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 
(sete) dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta 
designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, 
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disponível em horário comercial, aceitando-se a disponibilização de central de 
atendimento no estilo call center para atendimento específico ao Governo e 
grandes clientes corporativos. 

13.7. Credenciar por escrito, junto ao CONTRATANTE, um preposto idôneo com 
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no 
tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo 
de Referência. 

13.7.1. O preposto deverá ser credenciado no prazo máximo de 05 
(cinco) dias após a assinatura do contrato. 

13.7.2. A CONTRATADA deverá, no momento do afastamento do 
preposto definitivamente ou temporariamente, comunicar ao Gestor do 
Contrato por escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto 
até o fim do próximo dia útil. 

13.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE por intermédio de consultor designado para 
acompanhamento do contrato no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 
corridas, a contar de sua solicitação. 

13.9. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, 
de modo a obter uma operação correta e eficaz. 

13.10. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e 
irrestrita fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo 
as reclamações formuladas. 

13.11. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos 
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

13.12. Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do 
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de 
voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhes das chamadas 
(número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e 
valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme 
preços contratados no processo licitatório. 

13.13. Apresentar as faturas com o detalhamento das chamadas por ramal ou 
linha. 

13.14. Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que 
forem indicados pelo CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas aos 
contratos a serem firmados, tais como manutenção, configuração, entre 
outras. 

13.15. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto 
contratado, para adoção das medidas cabíveis. 

13.16. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
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inadimplência não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE. 

13.17. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas 
a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço. 

13.18. Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE que não 
seja em absoluto cumprimento do contrato. 

13.19. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por 
meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de 
telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e 
legais de quebra de sigilo de telecomunicações. 

13.19.1. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas 
na prestação de serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade 
criminal, na forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais 
esferas. 

13.20. A CONTRATADA deverá sujeitar-se aos acréscimos e supressões 
contratuais estabelecidos na forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais sejam, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 

13.21. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em 
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação. 

13.22. Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, receber 
a prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes de 
outras operadoras de serviço sem custo adicional. 

13.23. Providenciar o serviço referente a bloqueio de linhas móveis quando 
solicitado pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações 
e/ou serviços a partir da referida solicitação de bloqueio. Tal cobrança apenas 
poderá ocorrer quando da solicitação de desbloqueio pelo CONTRATANTE e o 
restabelecimento completo da prestação do serviço pela CONTRATADA. Aplica-
se neste caso, a regulamentação da ANATEL referente ao prazo de suspensão 
dos serviços. 

13.24. O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser executado por 
solicitação de representante credenciado do CONTRATANTE. 

13.25. Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de 
número e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE. 

13.26. No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois) dias 
úteis a reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo 
permanecer o mesmo número do chip substituído. 

13.27. Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, 
entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente 
solicitado, somente pelo gestor do contrato. 

13.28. Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos 
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serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com os 
aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações 
mínimas previstas neste Termo de Referência. 

13.29. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos 
e serviços conforme este Termo de Referência. 

13.30. Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito 
desde que não constatado uso indevido do equipamento. 

13.30.1. Em caso de defeito, a CONTRATADA deverá realizar a 
intermediação com a assistência técnica do fabricante dos aparelhos, no 
intuito de dar celeridade ao processo de troca ou conserto. 

13.30.2. No caso de defeitos de fabricação, conforme laudo emitido pela 
assistência técnica autorizada, a substituição do aparelho deverá ser 
feita em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação à 
CONTRATADA, e não pode representar nenhum ônus para o CONTRATANTE. 

13.30.3. Durante o período em que o aparelho originalmente fornecido 
estiver em reparo, deverá ser fornecido outro aparelho com o mesmo 
número de acesso, de forma a não gerar interrupção do serviço e sem que 
isso acarrete qualquer ônus extra para o CONTRATANTE. 

13.31. Deverá a CONTRATADA, em caso de extravio de qualquer natureza, 
inclusive roubo ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho, disponibilizar 
um novo aparelho com o mesmo código de acesso, observando os prazos 
fixados e efetuar, caso queira, a cobrança do equipamento extraviado ou 
danificado ao CONTRATANTE, caso o detentor opte por não providenciar a 
substituição por um equipamento igual, similar ou superior às próprias 
expensas. 

13.31.1. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser igual ou inferior 
ao preço constante da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s) 
equipamento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE. 

13.32. A CONTRATADA deverá providenciar uma reserva técnica de 5% de cada 
um dos modelos de aparelhos em uso no Contrato, sem qualquer ônus extra 
para o CONTRATANTE, que serão armazenados pela área responsável para 
agilizar substituições no caso de defeito ou extravio de aparelho. 

13.33. Os aparelhos móveis deverão ser entregues ao CONTRATANTE de acordo 
com os prazos de habilitação definidos deste Termo de Referência, incluindo 
todos os acessórios necessários à plena utilização dos serviços contratados, 
tais como carregador de bateria, cabos de dados, manual do usuário etc. 

13.33.1. Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou 
qualquer defeito de operação, os respectivos aparelhos serão recusados, 
ficando a CONTRATADA obrigada a apresentar novo modelo, observado o 
prazo previsto para a entrega dos aparelhos. 

13.34. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em 
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que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados. 

13.35. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a 
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos. 

13.36. Evitar contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de 
acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça. 

13.37. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

 
14. NÍVEIS DE SERVIÇO 

14.1. Para o Serviço Móvel Pessoal, os parâmetros para a medição da 
qualidade são aqueles definidos na regulamentação expedida pela ANATEL, 
em especial o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço 
Móvel Pessoal – RGQSMP (Anexo I à Resolução nº 575, de 28 de outubro de 
2011). 

14.2. Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA poderá 
efetuar periodicamente, a pedido e sob a supervisão do CONTRATANTE, testes 
de verificação da qualidade de transmissão, de forma a identificar eventuais 
falhas de sincronismo, perdas de ligações, perda anormal de sinal, 
travamentos ou outras situações que possam influenciar nos níveis de 
qualidade do serviço. 

14.3. Caso julgue necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar Relatórios de 
qualidade de Serviço, que deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, no formato sintético ou analítico, com o objetivo de comprovar a 
qualidade do serviço prestado. 

14.4. A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item anterior está 
descrito na Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro de 2011, que aprovou 
o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal 
– RGQSMP. 

14.5. As interrupções programadas dos serviços deverão ser comunicadas ao 
CONTRATANTE com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis. 

 

15. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

15.1. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão contratados com 
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o fornecimento pela CONTRATADA, na modalidade de comodato, de SIM Cards 
e aparelhos Smartphones 4G, aptos para uso e respeitando as especificações 
mínimas definidas neste Termo de Referência. 

15.2. Os quantitativos de equipamentos a serem fornecidos e as 
especificações mínimas constam da tabela do Anexo II deste Termo de 
referência. 

15.3. Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser novos, de 
primeiro uso, não se admitindo peças já usadas, reparadas e/ou 
recondicionadas de fábrica, e ainda, disponibilizados com a respectiva linha, 
em embalagem contendo todos os acessórios disponibilizados pelo fabricante, 
com garantia mínima de 01 (um) ano do próprio fabricante e apresentados ao 
Gestor do Contrato para aprovação prévia, antes da entrega definitiva ao 
usuário final. 

15.4. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da 
CONTRATADA, devendo ser recolhidos por ele após o encerramento do 
contrato. 

15.5. Os sistemas operacionais e os softwares embarcados nos 
dispositivos/equipamentos que forem fornecidos devem estar atualizados e 
licenciados para as funcionalidades contratadas, se proprietárias. 

15.6. O prazo de entrega, deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, no caso 
dos SIM Cards, já devidamente preparados para ativação do serviço, e de até 
30 (trinta) dias corridos para os aparelhos smartphones, contados a partir da 
data de assinatura do contrato. 

15.7. Em caso de roubo ou furto o CONTRATANTE efetuará imediatamente, a 
devida comunicação à CONTRATADA para bloqueio da linha. 

15.8. O local de entrega será na sede do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió – Alagoas, CEP 
57051-090, no horário das 13h às 19h, de segunda a quinta-feira e das 
7h30mim às 13h30mim. 

 

16. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 
16.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com 
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica 
todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original, sejam 
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 

17. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 
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17.1. A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da assinatura do Contrato, a apresentar garantia em favor do 
CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, 
numa das seguintes modalidades, conforme opção da CONTRATADA: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido 
pelo Ministério da Fazenda; 

b) seguro-garantia; ou 

c) fiança bancária. 

17.2. A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) meses após o 
término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação. 

 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.2. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 
descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores 
a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que: 

a) não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de 
validade de sua proposta; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame; 

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) não mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar a execução do Contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

18.3. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as 
seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o 
valor total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa 
injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou 
assinar o instrumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após 
regularmente convocada; 

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), 
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calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, 
limitado a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial 
do Contrato; 

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por 
cento), calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de 
inadimplência, a partir do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 
(trinta) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do 
prazo de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do 
Contrato; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 

18.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do item 18.2 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

18.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 
8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por 
meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha 
praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou 
demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

18.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na 
aplicação de outras sanções, em conformidade com as ocorrências 
registradas e a pontuação a seguir: 

 

Ocorrências Pontos 

Cobrança por serviços não prestados. 0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3 

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características 

técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos 

de atraso. 

0,3 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos

 solicitados pelo CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) 

horas de atraso. 

0,3 
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Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao 

CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário. 

 
0,3 

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou 

fração). 

0,5 

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento 

não especificada nesta tabela. 

0,5 

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de 

indisponibilidade. 

0,5 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela 

soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o 

CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito. 

1,0 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 

(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da 

fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou 

em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do 

serviço, com todos os tributos e encargos. 

1,0 

 

18.7. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação 
das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato 
gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE aplique 
as seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum 
necessário à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, 
observado o processo administrativo: 

 

Pontuação acumulada Sanção 

1 (um) ponto Advertência. 

2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do 

valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção. 
3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do 

valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção. 
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do 

valor faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do 

valor faturado do mês de aplicação dessa sanção. 

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato. 
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18.8. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zerados, 
de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

18.9. No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada ao 
CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral 
do contrato. 

18.10. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

18.11. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do 
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova 
contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 

18.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a 
ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993. 

 

19. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA E 
DO CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

19.1. A quantidade estimada na planilha do Anexo I servirá tão somente de 
subsídio para a formulação da proposta de preços. 

19.2. Para fins de julgamento das propostas de preços, será levado em conta 
o critério de menor preço, sendo vencedora a que apresentar o menor valor 
global para 24 meses. 

19.3. Os preços deverão ser expressos em reais e conter todos os tributos e 
encargos decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta contratação. 

19.4. O Anexo I demonstra uma estimativa de consumo para 56 (cinquenta e 
seis) acessos/linhas, dos quais 26 (vinte e seis) contém serviço de dados para 
acesso à Internet. 

19.5. A estimativa de tráfego não se constitui em qualquer compromisso de 
consumo para o CONTRATANTE. 

19.6. Todos os itens se referem à prestação de serviços no plano pós-pago. 

19.7. De forma a garantir a isonomia na disputa entre as operadoras, deve ser 
adotada como critério de tarifação a metodologia dada pelo Art. 12 do Anexo 
à Resolução nº 424 da ANATEL, transcrito a seguir: 

a) unidade de tempo de tarifação: 6 (seis) segundos; 

b) tempo de tarifação mínima: 30 (trinta) segundos; 

c) chamadas faturáveis: somente são faturáveis chamadas com duração 
superior a 3 (três) segundos, observado o disposto no inciso VI; 
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d) no caso de chamadas a cobrar, exceto as chamadas destinadas ao 
código 0800, somente são faturadas as chamadas com duração superior 
a 6 (seis) segundos, contada a partir do término da mensagem 
informativa; 

e) no caso de chamadas encaminhadas ao correio de voz somente são 
faturadas as chamadas com duração superior a 3 (três) segundos, 
contada a partir do sinal audível que acompanha a mensagem 
característica do correio de voz; e 

f) chamadas sucessivas com duração inferior a 30 (trinta) segundos, 
efetuadas entre os mesmos acessos de origem e de destino, e quando o 
intervalo entre o final de uma ligação e o início da seguinte for inferior a 
120 (cento e vinte) segundos são tarifadas como uma única ligação, cuja 
duração é igual ao somatório das durações das chamadas sucessivas ou 
igual ao tempo de tarifação mínima. 

                   Maceió, 10 de outubro de 2018.  

                  Rodrigo Ferreira Moura 

                  Técnico Judiciário  

                    (Responsável pela elaboração do Termo de Referência.) 
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ANEXO I-A 
 

                     PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 
 

GRUPO ÚNICO – 56 LINHAS 

ITEM SERVIÇO 
QUANTIDADE 
(ESTIMATIVA 

MENSAL) 
UNIDADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL 
(R$) 

VALOR TOTAL 
PARA 24 

MESES (R$) 

1 
ASSINATURA PLANO BÁSICO DE 
SERVIÇOS 

56 UNIDADE    

2 
ASSINATURA PARA LIGAÇÕES 
INTRAGRUPO NACIONAL 

56 UNIDADE    

3 
ASSINATURA PARA SERVIÇO DE 
GESTÃO ON-LINE 

56 UNIDADE    

4 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – MESMA 
OPERADORA 

1008 MINUTOS    

5 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA 

3584 MINUTOS    

6 VC-1 MÓVEL X FIXO 1008 MINUTOS    

7 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – EM 
ROAMING 

504 MINUTOS    

8 VC-1 MÓVEL X FIXO - EM ROAMING  392 MINUTOS    

9 
LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL – 
MESMA OPERADORA 

168 MINUTOS    

10 
LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA 

168 MINUTOS    

11 LDN VC-2 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS    

12 
LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL – 
MESMA OPERADORA 

168 MINUTOS    

13 
LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA 

168 MINUTOS    

14 LDN VC-3 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS    

15 

ASSINATURA DE SERVIÇO DE 
DADOS ILIMITADO PARA 
SMARTPHONE, ALTA VELOCIDADE, 
4G, NACIONAL, COM FRANQUIA 
MÍNIMA DE 5GB 

26 UNIDADE    

16 SMS (POR MENSAGEM) 168 UNIDADE    

17 MMS (FOTO- MENSAGEM) 56 UNIDADE    

 VALOR TOTAL   
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ANEXO I-B 

 
PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

GRUPO ÚNICO – 56 LINHAS 

ITEM SERVIÇO 
QUANTIDADE 
(ESTIMATIVA 

MENSAL) 
UNIDADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL (R$) 

VALOR TOTAL 
PARA 24 MESES 

(R$) 

1 
ASSINATURA PLANO BÁSICO DE 
SERVIÇOS 

56 UNIDADE R$ 6,71 R$ 375,76 R$ 9.018,24 

2 
ASSINATURA PARA LIGAÇÕES 
INTRAGRUPO NACIONAL 

56 UNIDADE R$ 4,29 R$ 240,24 R$ 5.765,76 

3 
ASSINATURA PARA SERVIÇO DE 
GESTÃO ON-LINE 

56 UNIDADE R$ 6,57 R$ 367,92 R$ 8.830,08 

4 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – MESMA 
OPERADORA 

1008 MINUTOS R$ 0,13 R$ 131,04 R$ 3.144,96 

5 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – OUTRA 
OPERADORA 

3584 MINUTOS R$ 0,23 R$ 824,32 R$ 19.783,68 

6 VC-1 MÓVEL X FIXO 1008 MINUTOS R$ 0,23 R$ 231,84 R$ 5.564,16 

7 
VC-1 MÓVEL X MÓVEL – EM 
ROAMING 

504 MINUTOS R$ 0,23 R$ 115,92 R$ 2.782,08 

8 
VC-1 MÓVEL X FIXO - EM 
ROAMING  

392 MINUTOS R$ 0,23 R$ 90,16 R$ 2.163,84 

9 
LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL – 
MESMA OPERADORA 

168 MINUTOS R$ 0,32 R$ 53,76 R$ 1.290,24 

10 
LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL – 
OUTRA OPERADORA 

168 MINUTOS R$ 1,33 R$ 223,44 R$ 5.362,56 

11 LDN VC-2 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,78 R$ 43,68 R$ 1.048,32 

12 
LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL – 
MESMA OPERADORA 

168 MINUTOS R$ 0,32 R$ 53,76 R$ 1.290,24 

13 
LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL – 
OUTRA OPERADORA 

168 MINUTOS R$ 1,33 R$ 223,44 R$ 5.362,56 

14 LDN VC-3 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,78 R$ 43,68 R$ 1.048,32 

15 

ASSINATURA DE SERVIÇO DE 
DADOS ILIMITADO PARA 
SMARTPHONE, ALTA 
VELOCIDADE, 4G, NACIONAL, 
COM FRANQUIA MÍNIMA DE 5GB 

26 UNIDADE R$ 87,12 R$ 2.265,12 R$ 54.362,88 

16 SMS (POR MENSAGEM) 168 UNIDADE R$ 0,40 R$ 67,20 R$ 1.612,80 

17 MMS (FOTO- MENSAGEM) 56 UNIDADE R$ 0,80 R$ 44,80 R$ 1.075,20 

 VALOR TOTAL R$ 5.396,08 R$ 129.505,92 

 
 

Edital do PE nº 03/2019 (0490859)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 749



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

48 

 

ANEXO I-C 
 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
 

Quantidade Descrição Especificações mínimas exigidas 

26 

 

Smartphone 
tipo I 

1. Aparelho Smartphone homologado pela ANATEL; 

2. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz); 

3. Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL; 

4. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de 
2,0 GHz ou processador com mais de 4 núcleos com 
velocidade de 1,6 GHz; 

5. Memória interna de 32GB; 

6. Memória RAM de 2GB; 

7. Tamanho de tela de 4,5 polegadas na diagonal; 

8. Tela com touchscreen capacitivo e multitouch; 

9. Resolução Full HD ou Retina; 

10. Câmera traseira com 12 Mp e câmera frontal de 5 Mp; 

11. Conectividade: Wi-Fi (802.11 b/g/n), roteador Wi-Fi, 
Bluetooth, conexão com PC via USB; 

12. Sensor de GPS e de autorrotação de tela; 

13. Leitor de impressões digitais; 

14. Peso Máximo de 220 gramas; 

15. Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt, manual de 
instruções de uso do aparelho em português (imprimido em 
papel ou online); 

15. Bateria com capacidade de 1800 mAh; 

16. Funcionalidades: sistema operacional Android 7 ou IOS 
10, vibração, viva voz, conferência, registro de chamadas 
discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, 
modo avião, chamada em espera, player de música e vídeo, 
browser com suporte a html/html5, envio de SMS e MMS, 
predição de texto, calculadora, agenda de compromissos, 
calendário, alarme/despertador, proteção de tela e acesso ao 
celular por senha ou por impressão digital, suporte a conta 
de e- mail, permitir a visualização de documentos (tipo doc, 
xls, pdf), permitir a localização do celular para o caso de 
perda ou roubo, quando disponível pelo sistema operacional. 

30 
Smartphone 

tipo II 

1. Aparelho Smartphone homologado pela ANATEL; 
2. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz); 
3. Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela ANATEL; 
4. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) ou mais, com 
velocidade de 1,2 GHz; 
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5. Memória interna de 16GB; 
6. Memória RAM de 1GB; 
7. Tamanho de tela de 4 polegadas na diagonal; 
8. Tela com touchscreen capacitivo e multitouch; 
9. Resolução HD; 
10. Câmera traseira com 8 Mp e câmera frontal de 2 Mp; 
11. Conectividade: Wi-Fi (802.11b/g/n), roteador Wi-Fi, 
Bluetooth, conexão com PC via USB; 
12. Sensor de GPS e de autorrotação de tela; 
13. Peso Máximo de 220 gramas; 
14. Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt, manual de 
instruções de uso do aparelho em português (imprimido em 
papel ou online); 
15. Bateria com capacidade de 1500 mAh; 
16. Funcionalidades: sistema operacional Android 6, 
vibração, viva voz, discagem rápida, conferência, registro de 
chamadas discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do 
uso de dados, modo avião, chamada em espera, player de 
música e vídeo, browser com suporte a html/html5, envio de 
SMS e MMS, predição de texto, calculadora, agenda de 
compromissos, calendário, alarme/despertador, proteção de 
tela e acesso ao celular por senha, suporte a conta de e-mail, 
permitir a visualização de documentos (tipo doc, xls, pdf), 
permitir a localização do celular para o caso de perda ou 
roubo, quando disponível pelo sistema operacional. 

56 
SIM Card com 

linha habilitada 

SIM Card com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM 
(3FF) e nano-SIM card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE ou 
superior, habilitado e compatível com os smartphones 
fornecidos. 

20 
SIM Card de 

reserva 

SIM Card com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM 
(3FF) e nano-SIM card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE ou 
superior, compatível com os smartphones fornecidos. 
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ANEXO II 

Pregão Eletrônico nº 03/2019 
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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ANEXO III 

 
CONTRATO N° XX/2019 

Processo nº 0005890-83.2018.6.02.8000 
 

MINUTA 
 
Contrato de Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades 
Local e Longa Distância Nacional (LDN), que 
entre si celebram a União, por intermédio do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e a 
empresa ______________. 

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida 
Aristeu de Andrade. Nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta 
cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada na ..................., n.º 
..............., bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  n° ..................., 
daqui por diante denominada CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) 
.................., residente e domiciliado na ..............., n.º ........., bairro ........., nesta, 
portador da CI sob n.º .............., inscrito no CPF/MF sob n° ................., resolvem 
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós 
pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com fulcro na Lei 
n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
devendo serem observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de 
Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – 
PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das 
Comunicações – Tarifação de Chamada Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de 
07/08/2007, Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - SMP e Lei n.º 8.078, de 
11/09/1990, Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, 
ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, 
publicada no D.O.U., Seção 1, edição de 19/06/01, a qual adota a aplicação do 
SICAF na Secretaria deste Tribunal. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, os princípios da 

Edital do PE nº 03/2019 (0490859)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 753



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

52 

 

teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Bem como a Resolução 
nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sobre normas 
de contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: 
Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem como objeto a Prestação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), 
com roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o 
fornecimento de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones 
do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO  
 
 A execução do presente contrato será feita de forma indireta, mediante 
o regime de empreitada por preço unitário, conforme condições estabelecidas no 
Pregão Eletrônico n.º 03/2019 e seus Anexos, e na proposta da contratada, lançada 
no evento SEI nº XXXX. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
 O contratante pagará à contratada, pelos serviços prestados, os preços 
constantes de sua proposta, sendo de R$ XX (XXXX) o valor global estimado deste 
contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento mensal dependerá da utilização dos 
serviços, podendo haver variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e 
as quantidades estimadas na proposta de preços da contratada). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada deverá apresentar mensalmente, para 
pagamento, as contas telefônicas das linhas telefônicas disponibilizadas através da 
conexão.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As contas deverão ter valor fiscal e apresentar na fatura 
encaminhada os valores das ligações locais de forma separada (móvel-fixo e 
móvel-móvel). 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será creditado em conta corrente da 
contratada, mediante ordem bancária, ou através de código de barras, no prazo de 
10 (dez) dias úteis contados a partir da apresentação da fatura/nota fiscal, 
devidamente atestada a cargo da fiscalização desde que os serviços estejam em 
conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável 
à contratada. 
 
PARÁGRO  QUINTO - Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão 
informados à CONTRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será 
reiniciada a partir da reapresentação do documento para pagamento devidamente 
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corrigido, acompanhado dos detalhamentos de cada número, também 
devidamente corrigidos, admitindo-se que o documento corrigido possa ser um 
boleto para pagamento, fazendo referência a Nota Fiscal contestada e dando 
quitação à mesma. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da 
Nota Fiscal, os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do 
valor correspondente no próximo documento de cobrança. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – O aceite dos serviços prestados por força desta contratação 
será feito mediante ateste das Notas Fiscais. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados 
decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 
(sessenta) e 90 (noventa), para as modalidades local e longa distância nacional, 
respectivamente. 
 
PARÁGRAFO NONO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
às penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO DEZ – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento 
de preços. 
 
PARÁGRAFO DOZE – O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no pagamento, fará 
as retenções tributárias determinadas pela legislação vigente. 
 
PARÁGRAFO TREZE – Deverá ser fornecido ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
sistema de gerenciamento de fatura capaz de capturar o detalhamento através da 
internet, com finalidade de facilitar o controle e gestão dos serviços. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
365                              365 

 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 
 
 Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base 
estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços 
de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre 
intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes 
concedidos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) 
venha a determinar redução de tarifas, essas serão estendidas ao CONTRATANTE, 
a partir da mesma data-base. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior 
a 1 (um) ano, se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da 
Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os reajustes devem ser solicitados previamente ao 
CONTRATANTE, por meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao 
pedido todos os motivos de fato e de direito que ensejaram o pedido, quando 
ocorridos após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão 
nos preços contratados, que serão revisados mediante Termo aditivo. 

PARÁRAFO QUARTO - Quaisquer tributos ou encargos legais criados alterados ou 
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após 
a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o 
caso. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

 As despesas com a execução deste contrato correrão à conta dos 
recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas de 
2019 - PTRES 059407 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Elemento 
de Despesa 339039 – (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).   
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em 
caso de prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, 
previstas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de 
cada exercício financeiro. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
    
 Caberá à contratada, além das responsabilidades na Lei 9.472/97, no 
contrato de concessão/autorização assinado com a União, e demais disposições 
regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados: 
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1) Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em 
especial no que se refere à implantação, operação e níveis de serviço;  

2) Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s) 
com a ANATEL e atender às demais disposições regulamentares pertinentes 
aos serviços a serem prestados; 

 
3) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito 
federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os 
direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por 
regulamentação da ANATEL; 

 
4) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

 
5) Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, 
salvaguardados os casos de interrupções programadas;  
 

6)  Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação 
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por 
telefone ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 
(sete) dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta 
designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria 
especializada, disponível em horário comercial, aceitando-se a 
disponibilização de central de atendimento no estilo call center para 
atendimento específico ao Governo e grandes clientes corporativos; 

 
7) Credenciar por escrito, junto ao CONTRATANTE, um preposto idôneo com 
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no 
tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste 
contrato; 
 
8) Credenciar o preposto no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a 
assinatura deste contrato; 
 
9) Comunicar ao Gestor do contrato, por escrito, no momento do 
afastamento do preposto, definitivamente ou temporariamente, o nome e a 
forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil; 
 
10) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE por intermédio de consultor designado para 
acompanhamento do contrato no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 
corridas, a contar de sua solicitação; 
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11)  Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, 
de modo a obter uma operação correta e eficaz; 
 
12)   Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e 
irrestrita fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo 
as reclamações formuladas; 
 
13)  Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos 
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

 
14) Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do 
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de 
voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhes das chamadas 
(número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e 
valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme 
proposta de preços apresentada pela contratada; 
 
15) Apresentar as faturas com o detalhamento das chamadas por ramal ou 
linha; 

 
16) Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que 
forem indicados pelo CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas aos 
contratos a serem firmados, tais como manutenção, configuração, entre 
outras; 

 
17) Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto 
contratado, para adoção das medidas cabíveis; 

 
18) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, 
cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE; 

 
19) Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas 
a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço; 

 
20) Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE que não 
seja em absoluto cumprimento do contrato; 

 
21) Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por 
meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de 
telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e 
legais de quebra de sigilo de telecomunicações; 

 
22) Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na 
forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais sejam, os acréscimos ou 
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supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor atualizado do contrato; 

 
23) Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em 
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação; 

 
24) Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, 
receber a prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes 
de outras operadoras de serviço sem custo adicional; 

 
25) Providenciar o serviço referente a bloqueio de linhas móveis quando 
solicitado pelo CONTRATANTE; 

 
26) Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de 
número e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE; 

 
27) No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois) dias 
úteis a reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo 
permanecer o mesmo número do chip substituído; 
 
28) Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, 
entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente 
solicitado, somente pelo gestor do contrato; 
 
29) Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos 
serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com os 
aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações 
mínimas previstas no Termo de Referência (Anexo I do PE nº XX/2019); 
 
30) Fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos e serviços conforme  
Termo de Referência (Anexo I do PE nº XX/2019); 
 
31) Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito 
desde que não constatado uso indevido do equipamento; 
 
32) Realizar, em caso de defeito, a intermediação com a assistência técnica 
do fabricante dos aparelhos, no intuito de dar celeridade ao processo de troca 
ou conserto; 
 
33) Substituir o aparelho, no caso de defeitos de fabricação, conforme laudo 
emitido pela assistência técnica autorizada, em até 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir da notificação à CONTRATADA, sem representar ônus para o 
CONTRATANTE; 
 
34) Fornecer, durante o período em que o aparelho originalmente fornecido 
estiver em reparo,  outro aparelho com o mesmo número de acesso, de forma 
a não gerar interrupção do serviço e sem que isso acarrete qualquer ônus 
extra para o CONTRATANTE; 
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35) Disponibilizar, em caso de extravio de qualquer natureza, inclusive roubo 
ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho, um novo aparelho com o 
mesmo código de acesso, observando os prazos fixados e efetuar, caso 
queira, a cobrança do equipamento extraviado ou danificado ao 
CONTRATANTE, caso o detentor opte por não providenciar a substituição por 
um equipamento igual, similar ou superior às próprias expensas; 
 
36) Providenciar uma reserva técnica de 5% de cada um dos modelos de 
aparelhos em uso no Contrato, sem qualquer ônus extra para o 
CONTRATANTE, que serão armazenados pela área responsável para agilizar 
substituições no caso de defeito ou extravio de aparelho; 
 
37)  Entregar os aparelhos móveis ao CONTRATANTE de acordo com os prazos 
de habilitação definidos no Termo de Referência (Anexo I do PE nº XX/2019), 
incluindo todos os acessórios necessários à plena utilização dos serviços 
contratados, tais como carregador de bateria, cabos de dados, manual do 
usuário etc.; 
 
38) Apresentar novos modelos, em caso de recusa dos aparelhos móveis por 
parte do Contratante, caso seja constatada divergência com a especificação 
técnica exigida ou qualquer defeito de operação, observado o prazo previsto 
para a entrega dos aparelhos; 
 
39) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados; 
 
40) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a 
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos; 
 
41) Abster-se de contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de 
acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça; 
 
42) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte: 
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a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a 
execução dos serviços mencionados; 
 
b) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
 
c) É vedada subcontratação total dos serviços objeto deste contrato; 
 
d) A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente 
autorizada pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
e) A contratada responde diretamente, em seu nome, por danos ou 
prejuízos decorrentes da ação de subcontratados, quando necessários à 
prestação dos serviços contratados. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 A Contratante se obriga a: 
 

a) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e 
Edital. 

b) Designar formalmente um gestor titular e um substituto para 
acompanharem e fiscalizarem a execução deste contrato. Poderá ser 
designado um terceiro servidor, como fiscal técnico, para acompanhar 
diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais 
falhas na execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor; 

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias; 

d) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA; 

e) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 
dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando 
necessário; 

f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelos empregados da CONTRATADA; 

g) Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por 
intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à Administração, 
conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

h) Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e 
contratuais cabíveis. 
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i) Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos móveis, 
cujo motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O valor a ser 
ressarcido deverá ser igual ao preço apresentado em nota fiscal/fatura quando da 
entrega do equipamento; 

j) Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução à 
CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em regime de 
comodato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso e/ou desgaste natural 
dos equipamentos. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 
data de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a 
60 (sessenta) meses, conforme preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666 de 1993. 

 
CLÁUSULA DEZ - DA GARANTIA 

 

  A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da assinatura deste Contrato, a apresentar garantia em favor do 
CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa 
das seguintes modalidades: 

d) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; 

e) seguro-garantia; ou 

f) fiança bancária. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) 
meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada 
prorrogação. 

   
CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 A Contratada que, convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução contratual, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 
a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
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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. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento 
para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as 
dos pagamentos a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Licitante ficará sujeita a aplicação das seguintes 
penalidades: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 
total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa 
injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou 
assinar o instrumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após 
regularmente convocada; 

c) multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado 
a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

d) multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir 
do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, 
caracterizando inexecução parcial do Contrato; 

e) multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo 
de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do Contrato; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes.  

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do parágrafo 
anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da 
Lei nº 8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, 
por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha 
praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não 
possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
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PARÁGRAFO SEXTO - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar na aplicação 
de outras sanções, em conformidade com as ocorrências registradas e a pontuação 
a seguir: 
 

Ocorrências Pontos 

Cobrança por serviços não prestados. 0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3 

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características 

técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias corridos 

de atraso. 

0,3 

 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados 

pelo CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso. 

0,3 

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao 

CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário. 

 
0,3 

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou 
fração). 

0,5 

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento 
não especificada nesta tabela. 

0,5 

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de 
indisponibilidade. 

0,5 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela 

soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o 

CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito. 

1,0 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 

(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da 

fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou 

em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do 

serviço, com todos os tributos e encargos. 

1,0 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da 
pontuação das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores 
ao fato gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE 
aplique as seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum 
necessário à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, 
observado o processo administrativo: 
 

Pontuação acumulada Sanção 

1 (um) ponto Advertência. 
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2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 
7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do valor 

faturado do mês de aplicação dessa sanção. 

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório 
serão zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção. 

 

PARÁGRAFO NONO - No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada 
ao CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão unilateral do 
contrato. 

PARÁGRAFO DEZ - A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer 
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

PARÁGRAFO ONZE - Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral 
do contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova 
contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros. 

PARÁGRAFO DOZE - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 
em processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla 
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
PARÁGRAFO TREZE - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
TRE/AL ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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. 

 
PARÁGRAFO QUINZE - A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a prestação dos serviços, 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 
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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.  

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na 
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE -  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa 
que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação 
para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO DEZOITO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e 
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado. 

 
PARÁGRAFO DEZENOVE -  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
PARÁGRAFO VINTE - 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 nº 8.666/93 e nº 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRFO VINTE E UM - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com 
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
PARAÁGRAFO VINTE E DOIS - Poderá a Administração considerar inexecução total 
ou parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior 
a 10 (dez) dias na entrega ou na regularização de eventuais riscos. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
 
  O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do objeto 
contratado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
contratada, fica o TRE/AL autorizado a reter os créditos a que aquela teria direito, 
até o limite do valor dos prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das 
penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE- DAS ALTERAÇÕES 
 
 O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65, da lei nº 8.666/93, observado o limite estipulado no 
§1º do referido artigo. 
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CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 03/2019 E À PROPOSTA COMERCIAL 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 03/2019 e à proposta comercial da contratada, evento SEI nº XXXX 
(Processo SEI nº XXXXXX). 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, 
na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

 Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre 
as partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber. 

 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o 
presente Contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas 
partes abaixo. 

 
     Maceió, ____de ____________ de 2019. 

 

  
Pelo TRE/AL  

 
    Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

 
 

Pela Contratada  
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EDITAL Nº 10 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019

 

PROCESSO Nº: 0005890-83.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO)

Data: 05 de fevereiro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA

Horário Abertura: 14h30m.
Local: www.comprasnet.gov.br

 
                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 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 GLOBAL (LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e
seus Anexos objetivando a contratação de PESSOA JURÍDICA para
Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades
Local e Longa Distância Nacional (LDN), tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal.
 
                         O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei
n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de
02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – PGO, Portaria nº 1.137, de 20/12/1994, e
Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das Comunicações – Tarifação de
Chamada Franqueada, Resolução ANATEL n.º 477, de 07/08/2007,
Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - SMP e Lei n.º 8.078, de 11/09/1990,
Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, ainda, a
Portaria n.º 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada no DOU, Seção 1, edição de 19/06/01, a qual adota a aplicação do
SICAF na Secretaria deste Tribunal.
 
1- DO OBJETO
 
1.1.           O presente Pregão tem por objeto a Prestação de Serviço Móvel
Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional
(LDN), com roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o
fornecimento de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta)
smartphones do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card, conforme
especificações e condições disponíveis neste Edital e seus anexos.

1.  Todos os serviços dar-se-ão sob a modalidade corporativa, com o
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fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de
acordo com as especificações mínimas ou superiores às descritas no
Termo de Referência (Anexo I), e respeitando as normas de
regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) da ANATEL.

 
2 – DA VIGÊNCIA
 
2.1.           O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses,
com início a partir da sua assinatura, e eficácia legal após a publicação de seu
extrato no Órgão da Imprensa Oficial, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos, conforme disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO
 
3.1             Poderão participar do certame os interessados que atenderem a
todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital
e seus anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto
deste Pregão, mormente no que se refere à concessão/autorização para
exploração de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades
Local e Longa Distância Nacional (LDN).
 

3.       Será permitida, ainda, a participação de empresas especializadas na
prestação dos serviços objeto da presente licitação consorciadas entre si,
desde  que  apresentando  uma  única proposta e Termo de Compromisso
de Constituição assinado por todos, com a indicação da empresa - líder,
sendo esta responsável por toda negociação durante o certame.
1. A participação de empresas reunidas em consórcio obedecerá às

normas estabelecidas no art. 33 da Lei nº 8.666/93 e no art. 16 do
Decreto nº 5.450/2005.

2. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança
caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira.

 
3.5.        Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
 
3.5.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação
e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
 
3.6.        Não será admitida nesta licitação a participação de empresa:
 
3.6.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
 
3.6.2. que esteja suspensa de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresa que tenha sido declarada inidônea
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
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os motivos da punição;
 
3.6.3 consorciada por meio de mais de um consórcio e/ou isoladamente para o
mesmo item, inclusive na condição de subcontratada de outra
empresa/consórcio participante;
 
3.6.4. estrangeira que não funcione no País.
3.6.5. que tenha 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).
 
3.7.         Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante,
ou o mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a
Administração Pública, este fica impedido de participar da presente licitação,
correspondendo a simples apresentação da proposta à presunção de que
inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação,
eximindo-se, assim, o Pregoeiro bem como a Equipe de Apoio de qualquer
responsabilidade administrativa, cível ou criminal decorrente desse fato.
 
3.8.         Não será exigida, para participação neste procedimento licitatório,
prévia aprovação, pela ANATEL, dos valores que vierem a ser ofertados, em
razão do sigilo de que se revestem as propostas até a data da realização do
pregão.
 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
 
4 . 1 .        Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
 
4.2.        O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
 
4.3.        O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
 
4 . 4 .        O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art.
3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
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4.5.        O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº
5.450/05).
 
4.6.            Como condição para participação no Pregão, o 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 apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49.
a.1) a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de
2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
definidos no Edital;
c) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
d) 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.
e) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
f) 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;
g)  que os serviços são prestados 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.
 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
 
5.1.        Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes
deverão proceder ao encaminhamento da proposta de preços, até a data e
hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, quando então, automaticamente, encerrar-se-á a fase de
recebimento das propostas.
 
5.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
 
5.2.           O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
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5.3.           Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º,
do Decreto 5.450/05).
 
5.4.          Referentemente ao campo "descrição detalhada do objeto" constante
no sistema eletrônico, a ser preenchido quando da formulação da proposta,
será aceita a simples referência “conforme o edital” ou menção similar, no
caso de não haver detalhamento a ser referido.
 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especificações constantes no
edital, sob pena de desclassificação.
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
 
5.4.3.  No espaço destinado à “descrição detalhada do objeto”, deverão
constar os dados inexistentes, complementares do CATSER, como descrições
detalhadas dos serviços ofertados.
 
5.4.4.   Se na proposta inexistir descrição detalhada do objeto, considerar-se-á
que a mesma atende a todas as características exigidas pelo edital.
 
5.4.5.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer
tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo,
ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada
nos termos do item 5.12.
 
5 . 5 .   As declarações referidas no subitem 4.6, deverão ser enviadas no
momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as quais
serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também
poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das
mesmas pelo(s) vencedor(es).
 
5 . 6 .         No preço ofertado deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
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5.7.         Em caso de divergências verificadas entre as descrições
relativas ao objeto desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes
no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as
descrições constantes neste edital.
 
5.8.        O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
 
5.9.          Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
 
5 .1 0 .      Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas  não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
 
5.11.      O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
 
5.12.               A Proposta de Preços ajustada, propriamente dita, contendo as
especificações detalhadas do objeto ofertado, em conformidade com os Anexos
deste edital, deverá ser formulada e enviada ao Pregoeiro, pelo Comprasnet,
conforme itens 8.6 e 8.7 deste edital, contendo o seguinte:
 
a )    a descrição clara e detalhada dos serviços, de acordo com as
especificações deste Edital;
 
b )    o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da abertura deste Pregão;
 
c)    o valor unitário e total de cada item que compõe o lote único, bem como o
valor global da proposta, devendo esta última ser apresentada em algarismo e
por extenso, prevalecendo esta última forma em caso de divergência, em
conformidade com a Planilha disponível no Anexo I-A.
 
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
 
6.1.        O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
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6.2.          As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
 
6.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
 
6.3.        O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
 
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
 
7.1.        Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
 
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total dos
serviços que compõe o lote único, incluindo os tributos que incidem
sobre os serviços, considerado a vigência contratual de vinte e quatro
meses.
 
7.2.           Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
 
7.3.           O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
 
7.4.          Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
 
7.5.           Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
 
7.6.          No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
 
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.
 
7.7.          A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
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qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
 
7.8.        Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
 
8.1.        O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério de menor preço global (lote único), decidindo sobre a aceitação do
preço obtido.
 
8.2.        Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limites máximos os valores obtidos pela Administração, dispostos no Anexo I-
B, considerando o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, e que, de
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar
em busca de preços inferiores.
 
8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total do lote
e ao valor total de cada item que o compõe.
 
8.3.        Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
 
8.4.        Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
 
8.5.        Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
 
8.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
 
8.6            A Planilha de Formação de Preço deverá  estar preenchida com os
preços constantes do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS ou PLANO ALTERNATIVO
DE SERVIÇOS e ser confeccionada conforme Anexo I-A deste Edital e enviada
quando solicitado pelo pregoeiro.
 
8.7            Na fase de aceitação, o pregoeiro solicitará ao licitante cuja
proposta esteja em primeiro lugar, o envio de anexo contendo a proposta
ajustada e a Planilha de Formação de Preços a que se refere o item 8.6.,
relativamente ao último lance ofertado. Para tanto, o pregoeiro fará uso da
opção “Convocar Anexo”, selecionando na tela do Sistema, o fornecedor
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convocado.
 
8.7.1 O Sistema encaminhará, via chat, mensagem de convocação
disponibilizando-a a todos, inclusive para a sociedade. Nesse momento o
fornecedor convocado poderá encaminhar arquivo anexo, por meio do link
“Anexar”, disponível apenas para o fornecedor selecionado.
 
8.8          Serão recusadas, no curso da análise, os licitantes cujos lances não
atendam às condições e especificações contidas neste Edital e seus Anexos.
8.9.            A licitante vencedora deverá encaminhar seu PLANO BÁSICO DE
SERVIÇOS ou PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS, aprovado pela ANATEL,
como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.
8.10.         No caso da licitante vencedora apresentar proposta baseada em
plano alternativo de ser aprovado pela ANATEL, este deverá ser homologado
no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do
contrato, sob pena de rescisão do mesmo e aplicação das penalidades
cabíveis.
8.11.           Os documentos exigidos para habilitação que não estejam
contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo,
pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a
documentação deverão ser encaminhados, também pelo sistema, 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 sugerida no
ANEXO II.
8.12.       Não poderão ser cobradas tarifas por serviços ou facilidades não
solicitados e expressamente autorizados pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.
 
9 - DA HABILITAÇÃO
 

9.            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:

 

1. . SICAF;
2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido

pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
5. 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
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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.

9.1.6. No caso de empresas reunidas em consórcio, será exigido o 
cumprimento das condições de habilitação de cada consorciado, admitindo-se,
para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada
empresa do consórcio.

1. . Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

9.2.            Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa
à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista:
9.3. Habilitação jurídica:
9.3.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis;
9.3.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado,
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
9.3.3. 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;
9.3.4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no
caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
9.3.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.4. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
9.4.2. 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.
9.4.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
9.4.4. 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;
9.4.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
9.4.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.4.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a
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apresentação de declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;
9.4.8. caso o licitante detentor do menor preço seja 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.
 
9.5. Qualificação Econômico-financeira:
 
9.5.1. certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data de abertura
do certame.
 
9.6. Qualificação Técnica:
 
9.6.1) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver
vinculada a licitante;
 
9.6.2) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível com o objeto deste Pregão, mediante  cópia do contrato de
concessão ou do termo de autorização para a Prestação de Serviço
Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, outorgada pelo poder concedente nos
termos da legislação em vigor, ou da publicação  do seu extrato  no Diário
Oficial da União.
 
9.6.3) Em se tratando de empresas reunidas em consórcio, cada empresa
consorciada deverá apresentar Atestados de Capacidade Técnica relativa à
participação no consórcio, de maneira que o somatório das capacidades
técnicas comprove aptidão para o desempenho de atividade compatível em
características e prazos com o objeto da licitação.
 
9.6.3.1) Comprovação de compromisso público ou particular de constituição
de  consórcio, se for o caso, com indicação da empresa- líder, que deverá
atender às condições de liderança estipuladas no Edital e será a
representante das consorciadas perante a União.
 
9.7.             Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos
subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por
meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 2h (duas
horas), após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente
mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema,
será aceito o envio da documentação por meio do e-mail pregoeiro@tre-
al.jus.br Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por
qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas,
ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou
publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 48 h
(quarenta e oito horas), após encerrado o prazo para o encaminhamento via
funcionalidade do sistema (upload), fac-símile (fax) ou e-mail.
 

Edital 10 (0490863)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 778



9.7.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
 

9.            A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação
econômico-financeira e da habilitação jurídica, conforme o caso, poderá
ser substituída pela consulta ao SICAF, nos casos em que a empresa
estiver habilitada no referido sistema, conforme o disposto nos arts. 4º,
caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 2,
de 11.10.10.

 

1. . Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma
documentação vencida junto ao SICAF.

2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente
através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido
sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2h (duas
horas), documento válido que comprove o atendimento das exigências
deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como
microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 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.
1. . A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente

posterior à fase de habilitação.
9.         Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa,

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma
vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal, 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.

9.         A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

9.12.         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.
9.13.         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.
9.14.         No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.
9.15.         Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema
eletrônico.
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10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
 
10.1.       Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-
al.jus.br.
 
10.1.1.            Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e
quatro horas).
 
10.1.2.          Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
 
10.2.       Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à
data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site
do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
 
11 - DOS RECURSOS
 
11.1.      Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-
la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
 
11.2.      O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
 
11.3.      Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso,
o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para
o registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser
impugnadas pelos demais licitantes,desde logo intimados para, querendo,
apresentar contra-razões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico,
e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade
competente.
 
11.4.      O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles
atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
 
11.5.      A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
 
12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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12.1.      A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
 
12.2.      A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
 
12.3.       Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
 
13 - DA CONTRATAÇÃO
 
13.1.      As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as
especificações do objeto, valor, prazo de pagamento, em conformidade com
este edital.
 
13.2.       O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
 
13.3.           Antes da contratação será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
 
13.4.           Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
   
14 - DO REAJUSTE     
 

14.           Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base
estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice
de Serviços de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua,
observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as
datas-bases dos reajustes concedidos.

14.          De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a
determinar redução de tarifas, essas serão estendidas ao
CONTRATANTE, a partir da mesma data-base.

14.          O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um)
ano, se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei
n° 9.069, de 29 de junho de 1995.

14.          Os reajustes devem ser solicitados previamente ao CONTRATANTE,
por meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido todos
os motivos de fato e de direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos
após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão
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nos preços contratados, que serão revisados mediante Termo aditivo.
14. Quaisquer tributos ou encargos legais criados alterados ou extintos,

bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas
após a data da apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes
para mais ou para menos, conforme o caso.

 
15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
15.1.         A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução contratual, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF,
pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das
demais cominações legais.
 
15.2.         Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita 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.
 
15.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
 
15.4.        A Licitante ficará sujeita a aplicação das seguintes penalidades:

1. advertência;
2. multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor

total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa
injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou
assinar o instrumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após
regularmente convocada;

3. multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência,
limitado a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do
Contrato;

4. multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a
partir do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos,
caracterizando inexecução parcial do Contrato;

5. multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada
sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo de 30
(trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do Contrato;

6. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;

7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
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Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

 

15. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do item 15.4 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

 
15.6.          Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº
8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por
meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha
praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou
demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
 

15. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela
CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE,
resguardados os procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93,
poderá acarretar na aplicação de outras sanções, em conformidade com
as ocorrências registradas e a pontuação a seguir:

 

Ocorrências Pontos

Cobrança por serviços não prestados. 0,3

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3

Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características
técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias
corridos de atraso.

0,3

 

Atraso   na   prestação de   informações e   esclarecimentos              
solicitados pelo CONTRATANTE, para cada 24 (vinte e quatro) horas de
atraso.

0,3

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao
CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário.

 
0,3

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada dia ou
fração). 0,5

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste documento
não especificada nesta tabela. 0,5

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos por dia de
indisponibilidade. 0,5

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela
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soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o
CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito.

1,0

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10
(dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de vencimento da
fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços prestados, em papel ou
em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor do
serviço, com todos os tributos e encargos.

1,0

 

15. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação das
ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato
gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE
aplique as seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o
quantum necessário à configuração de uma sanção, esta será
imediatamente aplicada, observado o processo administrativo:

 

Pontuação
acumulada Sanção

1 (um) ponto Advertência.

2 (dois)
pontos

Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor faturado
do mês de aplicação dessa sanção.

3 (três)
pontos

Multa correspondente a 3% (dois por cento) do valor faturado
do mês de aplicação dessa sanção.

4 (quatro)
pontos

Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do valor
faturado do mês de aplicação dessa sanção.

5 (cinco)
pontos

Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor faturado
do mês de aplicação dessa sanção.

6 (seis)
pontos

Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor faturado
do mês de aplicação dessa sanção.

7 (sete)
pontos

Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do valor
faturado do mês de aplicação dessa sanção.

8 (oito)
pontos Rescisão unilateral do contrato.

 

15. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zerados,
de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção.

 

15. No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada ao
CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão
unilateral do contrato.

15. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer momento,
ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
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estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal.

15. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova
contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros.

15. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a
ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993.

 

15. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.

 
15.15.     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.
 
15.16.      A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação dos serviços, 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.
 
15.17.     Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/93.
 
15.18.      Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
15.19.       O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
 
15.20.     O período de atraso será contado em dias corridos.
 
15.21.      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 nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
15.22.      Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
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no Diário Oficial da União.
 
15.23.      Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial  do
contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 10
(dez) dias na entrega ou na regularização de eventuais riscos.
 
16 - DO PAGAMENTO
 
16.1.       Vide Cláusula Quarta da minuta do contrato (Anexo III).
 
17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
17.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas em 2018, consignados 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).
 
17.2.       As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes,
previstas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária
de cada exercício financeiro.
 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
18.1.       Vide Cláusula Oitava da minuta do contrato (Anexo III).
 
19- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
19.1.         Vide Cláusula Sétima da minuta do contrato (Anexo III).
 
20 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
 

20. Os serviços e bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor do
contrato no momento da entrega dos terminais móveis e chips, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes no Termo de Referência (Anexo I-A) e na proposta.

20.           Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte,
quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de
Referência (Anexo I-A) e na proposta, devendo ser corrigidos ou
substituídos no prazo fixado pelo gestor do contrato, às custas da
CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

20.           Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de
até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade e quantidade do serviço e materiais fornecidos,
com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
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20.           Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no último dia do prazo
assinalado no item anterior.

20.           O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da
incorreta execução do contrato.

 
21 – DA GARANTIA
                21.1.          A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos, contados da assinatura deste Contrato, a apresentar garantia
em favor do CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato, numa das seguintes modalidades:

1. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

2. seguro-garantia; ou
3. fiança bancária.

21.2. A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) meses após o
término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.
22 – DA SUSTENTABILIDADE
22.1.          A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução dos
serviços, deverá ficar encarregada de promover o descarte adequado dos
aparelhos, baterias e demais materiais recolhidos, seja quando da substituição
por outros, ou quando forem danificados irreversivelmente, seguindo os
preceitos da Lei nº 12.305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS).
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
23.1.      É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
 
23.2 .      As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
 
23.3.      As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
 
2 3 . 4 .           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

Edital 10 (0490863)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 787



mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
 
23.5.      Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no TRE/AL.
 
23.6.      No julgamento da habilitação e das propostas, 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.
 
23.7.      As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
 
23.8.      Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
 
23.9.      O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Av.
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, 6º andar, Centro, CEP 57051-090, Maceió/AL.
 
23.10.    Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília,
Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
 
23.11.    A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
 
23.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.
 
23.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9., no
caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
23.14.    Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Planilha de formação de preços;
ANEXO I-B – Preços máximos admitidos;
ANEXO I-C - Especificações mínimas dos equipamentos e materiais;
ANEXO II – Modelo de Planilha para contratação;
ANEXO III – Minuta do Contrato;
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23.15.    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, 21 de janeiro de 2019.
 
 
 Ingrid Pereira de Lima Araújo
                                  Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

 

ANEXO I
 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO
1. Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades

Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e
serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de: a)
26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do
Tipo II, com os respectivos chips SIM Card, de acordo com as
especificações e condições constantes deste instrumento e seus
anexos.

1. Todos os serviços dar-se-ão sob a modalidade corporativa, com o
fornecimento dos respectivos aparelhos em regime de comodato, de
acordo com as especificações mínimas ou superiores às descritas
neste Termo de Referência, e respeitando as normas de
regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) da ANATEL.

 

2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2. Esta contratação tem por finalidade o fornecimento de serviço de

telefonia móvel pessoal (SMP) para a comunicação de autoridades,
servidores e funcionários à disposição do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas – TRE/AL, em suas necessidades cotidianas de
comunicação no desempenho das atividades de interesse do órgão.

2. O serviço móvel pessoal (SMP) compreende o serviço de
telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que
possibilita a comunicação entre Estações Móveis ou destas para
outras redes de telecomunicações de interesse coletivo, além de
serviços de valor agregado como envio de mensagens de texto, caixa
postal e acesso à Internet através dos dispositivos contratados.

2. O serviço de telefonia móvel pessoal, com fornecimento dos
respectivos aparelhos na forma de comodato, passou a ser muito
importante no desenvolvimento das ações da Administração, pois é a
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partir dessa tecnologia que a transmissão das informações entre os
gestores e demais servidores do tribunal ocorre de maneira mais
eficaz. A contratação do serviço é essencial também pela constante
necessidade de comunicação, com rápida resposta, nas viagens a
serviço, dentro ou fora do Estado, de maneira que o tempo e o custo
dispendidos nos processos de tomada de decisão são reduzidos de
forma significativa, ao passo em que as situações urgentes ou
emergenciais são solucionadas mais prontamente.

2. É também por essas razões que se propõe a contratação dos serviços
de acesso a dados por meio de tecnologia 4G e de chamadas de
longa distância nacional.

2. Pretende-se ainda garantir a continuidade dos serviços de
comunicação de voz e dados via rede móvel no TRE/AL, a fim de
evitar transtornos pela falta desses serviços, tendo em vista o
encerramento da vigência do atual contrato em dezembro de 2018.

2. A concentração dos itens em grupo único levou em considerações
questões técnicas, uma vez que não podem ser separados e
oferecidos por operadoras diferentes, porque todos os itens do
grupo, incluindo o serviço de internet móvel, guardam correlação
entre si, sendo a conjunção necessária para a implantação dos
serviços especificados neste termo de referência.

 

2. As quantidades foram estimadas com base na utilização do atual contrato
o qual tem atendido às necessidades da Instituição.

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
3. Os serviços especificados neste Termo de Referência enquadram-se

na categoria de bens e serviços comuns de que trata a Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, e o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005,
por possuírem padrões de desempenho e características gerais e
específicas usualmente encontradas no mercado.

3. Os serviços a serem contratados possuem natureza contínua, pois
pela sua essencialidade, visam atender à necessidade permanente
da Administração, por mais de um exercício financeiro, razão pela
qual poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos
períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme inciso II, artigo
57, da Lei n° 8.666/93.

 

4. DEFINIÇÕES
4. Para efeito deste termo de referência, bem ainda, em se tratando de

telefonia móvel, devem ser consideradas algumas definições
importantes, tais quais:

4. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES – É o conjunto de atividades que
possibilita a oferta de telecomunicações, por meio da transmissão de
voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos
determinados, situados em áreas locais distintas no território
nacional, dentro das regiões definidas no Plano Geral de Outorga.

4. SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC: é o serviço de
telecomunicações destinado ao uso público em geral e prestado nos
regimes público e privado, nos termos dos arts. 18, inciso I, 64 e 65,
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inciso II, da Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, e conforme o Plano Geral de
Outorgas (PGO), aprovado pelo Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, por
meio da transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à
comunicação entre pontos fixos determinados, utilizando processos
de telefonia.

4. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP): entende-se como sendo o serviço
de telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que
possibilita a comunicação entre Estações Móveis e de Estações
Móveis para outras estações, caracterizado por possibilitar a
comunicação entre estações de uma mesma Área de Registro do SMP
ou acesso a redes de telecomunicações de interesse coletivo.

4. ACESSO, LINHA, TERMINAL: aparelho que possibilita acesso do
usuário ao SMP.

4. ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações, entidade
integrante da Administração Pública Federal Indireta, submetida a
regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das
Comunicações, com a função de órgão regulador das
telecomunicações e sede no Distrito Federal.

4. PLANO DE SERVIÇO: documento que descreve as condições de
prestação do serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito
de uso, utilização de serviços eventuais e

suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços associados, seus valores
e as regras e critérios de aplicação.

4. PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS: plano de serviço de oferta obrigatória e
não discriminatória a todos os usuários dos serviços de telefonia,
registrado na ANATEL.

4. PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS: plano opcional ao Plano Básico de
Serviço, homologado pela ANATEL sendo a estrutura de preços definida
pela Prestadora, visando a melhor adequação da prestação do serviço
para o atendimento às necessidades do mercado.

4. OPERADORA: empresa ou consórcio de empresas que prestam serviços
de Telefonia Móvel.

4. ÁREA DE REGISTRO – AR: área geográfica contínua, definida pela
ANATEL, onde é prestado o SMP, tendo o mesmo limite geográfico de uma
Área de Tarifação, onde a Estação Móvel do SMP é registrada.

4. ÁREA DE SERVIÇO DA PRESTADORA: conjunto de áreas de cobertura de
uma mesma prestadora de SMP.

4. CHAMADAS VC MÓVEL/MÓVEL INTRAGRUPO: chamadas efetuadas
dentro de cada grupo, da mesma operadora, do mesmo código de área.

4. ESTAÇÃO MÓVEL: estação de telecomunicações do Serviço Móvel Pessoal
que pode operar quando em movimento ou estacionada em lugar não
especificado.

4. LIGAÇÕES INTRAOPERADORA: São aquelas que são originadas e
terminam na mesma operadora.

4. LIGAÇÕES EXTRAOPERADORA: São aquelas que terminam fora da rede
da operadora contratada.

4. PERFIL DE TRÁFEGO: quantitativo médio mensal estimado, em minutos,
de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e das localidades
de destino de maior ocorrência.

4. PORTABILIDADE NUMÉRICA: facilidade que possibilita ao usuário de
serviço de telecomunicações manter o código de acesso a ele designado,
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independentemente de prestadora de serviço de telecomunicações ou de
área de prestação de serviço.

4. ROAMING: facilidade que permite a uma Estação Móvel visitante acessar
ou ser acessada pelo Serviço de Telefonia Móvel, em um sistema visitado.

4. VALOR DE COMUNICAÇÃO (VC): valor devido pelo Usuário, por unidade
de tempo, pela realização de comunicação.

4. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Mesma operadora: chamadas
originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP dentro
da mesma Área de Registro e dentro da rede da operadora contratada.
Unidade de medida: minuto.

4. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Outras operadoras: chamadas
originadas do acesso móvel contratado para outros acessos SMP dentro
da mesma Área de Registro e dentro da rede de outra operadora, distinta
da operadora contratada. Unidade de medida: minuto.

4. VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1) – Acesso Fixo: chamadas originadas do
acesso móvel contratado para outros acessos STFC dentro da mesma
Área de Registro. Unidade de medida: minuto.

4. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-Móvel– Mesma operadora:
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos
SMP dentro da mesma Área de Tarifação Primária e dentro da rede da
operadora contratada. Unidade de medida: minuto.

4. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-Móvel – Outras operadoras:
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos
SMP dentro da mesma Área de Tarifação Primária e pertencentes à rede
de outra operadora, distinta da operadora contratada. Unidade de
medida: minuto.

4. VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 (VC2) – Móvel-fixo: chamadas originadas do
acesso móvel contratado para outros acessos STFC dentro da mesma
Área de Tarifação Primária. Unidade de medida: minuto.

4. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-Móvel – Mesma operadora:
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos
SMP em outra Área de Tarifação Primária e dentro da rede da operadora
contratada. Unidade de medida: minuto.

4. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-Móvel – Outras operadoras:
chamadas originadas do acesso móvel contratado para outros acessos
SMP em outra Área de Tarifação Primária e dentro da rede de outra
operadora, distinta da operadora contratada.  Unidade de medida:
minuto.

4. VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 (VC3) – Móvel-fixo: chamadas originadas do
acesso móvel contratado para outros acessos STFC em outra Área de
Tarifação Primária. Unidade de medida: minuto

4. ADICIONAL POR CHAMADA (AD): valor adicional por chamada, recebida
ou realizada, quando o acesso móvel estiver fora de sua Área de
Mobilidade (visitante).Unidade de medida: evento.

4. DESLOCAMENTO 1 (DSL1): Tarifa de redirecionamento de chamadas para
acessos móveis que recebem chamadas fora da área de mobilidade, mas
dentro da área de numeração primária. Unidade de medida: minuto.

4. DESLOCAMENTO 2 (DSL2): Tarifa de redirecionamento de chamadas para
acessos móveis que recebem chamadas fora da área de mobilidade e fora
da área de numeração primária. Unidade de medida: minuto.

4. MENSAGEM DE TEXTO (SMS): mensagem enviada a outro acesso móvel
com conteúdo de texto somente, normalmente identificada a cada 140
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caracteres. Unidade de medida: evento.
4. MENSAGEM MULTIMÍDIA (MMS): mensagem enviada a outro acesso

móvel com conteúdo de texto, imagem, áudio e vídeo. Unidade de medida:
evento.

4. SERVIÇO DE DADOS: pacote de serviço de dados ilimitados, com conexão
à internet banda larga 4G, ou tecnologia superior, associado ao acesso
móvel, com franquia mensal mínima, disponível em todo território
nacional, incluídas eventuais taxas de deslocamento e adicionais.
Unidade de medida: serviço.

4. SERVIÇO DE GESTÃO ON-LINE: serviço on-line via internet para
gerenciamento do uso e consumo das linhas de contratadas de Serviço
Móvel Pessoal (SMP), com a definição de regras de uso.

 

5. VIGÊNCIA
5. O Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a contar da

data de sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores
com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a
administração, limitado a 60 (sessenta) meses, conforme preconiza o
art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666 de 1993.

5. Esse prazo mínimo da contratação foi estipulado de modo a permitir
às operadoras de telefonia realizarem a amortização dos aparelhos
fornecidos em comodato, sem que os preços dos serviços sejam
onerados além do necessário para a equalização dos investimentos
efetuados.

 

6. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS
6. Os serviços de telecomunicações móvel pessoal e de internet móvel

pessoal deverão ser de característica pós-pago, tecnologia digital,
sendo que os acessos habilitados com serviço de dados, deverão ser
com tecnologia que permita fazer e receber ligações, e, conexão à
internet tipo 4G ou superior, onde haja disponibilidade, sem a
necessidade de habilitação de outro equipamento.

6. A CONTRATADA deve seguir todos os indicadores de qualidade do
serviço de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de
Gestão da Qualidade (RGQ-SMP) da Anatel – Resolução nº 575/2011
ou mais atual.

6. A cobertura local externa da operadora será aquela exigida pela
ANATEL e não poderá ser exigido a cobertura “indoor” quando esta
depender de investimentos adicionais (antenas internas) pela
operadora.

6. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a CONTRATADA
deverá permitir a habilitação individual dos acessos móveis e
fornecer os aparelhos, com chips SIM Cards com destaques para
mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF) e nano-SIM card (4FF), no padrão
GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitados e compatíveis com sua
rede de telefonia móvel, na quantidade solicitada pelo
CONTRATANTE.

6. A fim de garantir a continuidade da prestação do serviço ao usuário
final, em caso de falhas/defeitos nos SIM Cards em uso, a
CONTRATADA deverá fornecer 20 (vinte) chips SIM Cards virgens
extras.
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6. Os chips fornecidos inicialmente, bem como eventuais substituições
ao longo do prazo contratual, são de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, sem custos adicionais ao CONTRATANTE.

6. O CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de
portabilidade numérica, devendo esta manter os números utilizados
pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus, e independentemente da
operadora do serviço a que esteja atualmente vinculado. A
CONTRATADA deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias úteis
estabelecido pela ANATEL para a realização deste serviço, após a
liberação dos números pela operadora de origem.

6. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática,
sem custo adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso
móvel ou de qualquer outro equipamento, em todo o território
nacional.

6. A CONTRATADA deverá disponibilizar os serviços de chamada em
espera, desvio de chamada, consulta, conferência, identificação de
chamada, correio de voz, SMS (Short Message Service) bidirecional.

6. A CONTRATADA deverá disponibilizar a facilidade para que as
ligações de longa distância sejam realizadas somente por meio do
Código de Seleção de Prestadora (CSP), definido pela Administração,
podendo ser implementada utilizando recurso da rede de
telecomunicações do dispositivo associado ao serviço ou por
intermédio de facilidade de autogestão disponibilizada pela
CONTRATADA.

6. As chamadas entre os acessos intragrupo deverão ter tarifa zero.
6. A CONTRATADA deverá providenciar a substituição a cada 24 meses

de todos os aparelhos celulares cedidos, em regime de comodato, a
CONTRATADA por modelos novos atualizados tecnologicamente, sem
quaisquer ônus para o CONTRATANTE, devendo a troca ocorrer em
até 30 (trinta) dias após a assinatura do termo aditivo de
prorrogação do contrato. Nos casos em que o prazo de renovação for
igual ou superior a 12 meses e inferior a 24 meses, a empresa terá
obrigatoriedade de trocar somente 50% (quarenta por cento) de
cada um dos tipos dos aparelhos fornecidos. No caso de renovações
inferiores a 12 meses não haverá a obrigatoriedade de troca dos
aparelhos.

6. A CONTRATADA deverá substituir qualquer aparelho que apresentar
defeito de fabricação, após laudo técnico da rede autorizada, desde
que não constatado uso indevido do equipamento, de forma a não
gerar interrupção do serviço.

6. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus
para o CONTRATANTE:
1. Habilitação;
2. Escolha ou troca de número;
3. Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem da

linha celular;
4. Facilidades de identificador de chamadas, transferência

temporária de chamada (siga- me, neste caso não haverá gestão
sobre as ligações nesse serviço), conferência, chamada em
espera, não perturbe e ocultação do número da linha no
identificador de chamadas do telefone de destino;

5. Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha;
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6. Reativação de número de linha;
7. Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária

eletrônica);
8. Adicional de chamadas;
9. Deslocamento;

10. Disponibilização de ferramenta on-line (conta on-line) para
consulta ao detalhamento das faturas e dos serviços ainda não
faturados, com acesso aos gestores e/ou administradores do
contrato.

6. Os dispositivos de comunicação de dados e voz deverão,
obrigatoriamente, estar habilitados e aptos para funcionamento em
todo o território nacional.

6. A cobertura para o serviço de telefonia móvel pessoal – SMP deverá
abranger os principais centros urbanos, especialmente as capitais,
com roaming automático entre as localidades.

6. Para o serviço de dados ilimitados, os dispositivos de comunicação
deverão ser habilitados e aptos para funcionamento nos principais
centros urbanos, especialmente nas capitais, com as franquias
mínimas estabelecidas nas especificações do serviço, incluindo a
assinatura de provedor de acesso à Internet, com garantia de Taxa
de Transmissão Instantânea nominal mínima de 40% (quarenta por
cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G, 4 Mbps para 4G e a
velocidade disponível na área local nos casos de 2G, sempre
obedecendo as normativas da ANATEL. Após a ultrapassagem do
limite da franquia, a redução da velocidade do acesso a dados não
poderá ser inferior a 128 Kbps, e não deverá gerar custos adicionais
por dados transferidos além da franquia.

6. Durante a vigência do contrato, o CONTRATANTE poderá solicitar,
mediante aditamento contratual, a habilitação de outros serviços que
sejam implementados pela CONTRATADA em decorrência da
evolução tecnológica.

6. Por padrão, todo e qualquer serviço que possa gerar custos
adicionais para o CONTRATANTE deve ser bloqueado pela
CONTRATADA sem que tal bloqueio gere qualquer ônus.

6. A CONTRATADA deverá disponibilizar Sistema de Gestão on-line com,
pelo menos, as seguintes características:
1. Ter interface de gerenciamento web;
2. Possibilitar a determinação de limites mensais de gastos para

cada acesso, por minutos/unidades ou por valores (semelhante
ao sistema pós-pago controlado);

3. Possibilitar o bloqueio de ligações de forma que alguns acessos
só possam efetuar chamadas intragrupo, possibilitar o bloqueio
por tipo de chamada (longa distância nacional, longa distância
internacional, fixo e móvel);

4. Definir o perfil de utilização de cada linha;
5. Agrupar as linhas em centros de custos e departamentos;
6. Permitir o acesso ao sistema, mediante login com uso de senha

pessoal, para garantir que somente pessoas autorizadas tenham
acesso às facilidades da ferramenta.

6. Por padrão e sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE,
deverão ser bloqueados previamente pela CONTRATADA o uso dos
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serviços de dados em deslocamento internacional, chamadas para
códigos de acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102),
Hora Certa (130) e similares, serviços recebidos a cobrar (chamadas,
SMS), salas de jogos e de bate-papos, sorteios e eventos via SMS e
MMS, utilização avulsa de serviços de dados por meio dos terminais
que não tenham assinatura de dados contratada e quaisquer
serviços tarifados não cobertos pelo contrato.

6.21.1.       O bloqueio deverá ser executado no sistema da operadora e não
através dos aparelhos celulares.

6. A CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo, para todas as
solicitações efetuadas.

6. A CONTRATADA deverá manter em funcionamento contínuo todos os
acessos móveis pessoais, sendo que, na hipótese de ocorrência de
interrupções, as falhas deverão ser corrigidas e o serviço restabelecido
em no máximo 24 (vinte e quatro) horas. O bloqueio dos terminais,
somente poderá ser executado por solicitação formal do CONTRATANTE.

6. As chamadas deverão ser realizadas com boa qualidade de transmissão,
em níveis adequados, sem ruídos ou interferências e com baixa incidência
de queda das ligações.

6. A CONTRATADA deverá dispor de sistemas de supervisão para atuar
preventivamente na detecção de defeitos.

6. Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia de
funcionamento para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o CONTRATANTE
poderá solicitar a migração, sem ônus, para essa tecnologia, desde que os
aparelhos fornecidos tenham suporte para a mesma, que não ocorra
desequilíbrio financeiro do contrato e que a tecnologia anterior seja
descontinuada ou ofereça riscos à manutenção do fornecimento do
objeto. Caso contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida para os
incrementos de novos acessos e nas trocas de aparelhos previstas no
presente Termo de Referência.

6. Todos os acessos móveis contratados possuirão serviços individuais, de
acordo com o especificado no Anexo I.

 

7. DA SUSTENTABILIDADE

7.1.           A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução dos
serviços, deverá ficar encarregada de promover o descarte adequado dos
aparelhos, baterias e demais materiais recolhidos, seja quando da substituição
por outros, ou quando forem danificados irreversivelmente, seguindo os
preceitos da Lei nº 12.305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS).
 

8. PERFIL DO TRÁFEGO

8. 1.           O perfil de tráfego das ligações telefônicas, especificado neste
Termo de Referência, para os tipos de chamadas do Anexo I, servirá tão
somente de subsídio às empresas interessadas na formulação das propostas,
na análise e aferição da proposta mais vantajosa para a Administração. O
perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso futuro.
 

9. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO
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9. Os serviços e bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor do
contrato no momento da entrega dos terminais móveis e chips, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

9. Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte,
quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo
de Referência e na proposta, devendo serem corrigidos ou
substituídos no prazo fixado pelo gestor do contrato, às custas da
CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

9. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de até
30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade e quantidade do serviço e materiais
fornecidos, com a consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.

9. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no último dia do prazo
assinalado no item anterior.

9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da
incorreta execução do contrato.

10. PAGAMENTO
10. O pagamento mensal dependerá da utilização dos serviços, podendo

haver variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e as
quantidades estimadas neste processo de contratação.

10. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, em papel
ou em arquivo eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias
úteis em relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do
Contrato possa realizar sua verificação e, não havendo problemas,
promover as medidas necessárias ao pagamento, podendo ser
realizado por meio do código de barras contido na fatura ou por
Ordem Bancária.

10. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à
CONTRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será
reiniciada a partir da reapresentação do documento para pagamento
devidamente corrigido, acompanhado dos detalhamentos de cada
número, também devidamente corrigidos, admitindo-se que o
documento corrigido possa ser um boleto para pagamento, fazendo
referência a Nota Fiscal contestada e dando quitação à mesma.

10. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota
Fiscal, os fatos serão informados à CONTRATADA para que seja feita
glosa do valor correspondente no próximo documento de cobrança.

10. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será
feito mediante ateste das Notas Fiscais.

10. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes
desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de 60
(sessenta) e 90 (noventa), para as modalidades local e longa
distância nacional, respectivamente.

10. No caso de eventual atraso nos pagamentos, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que os encargos moratórios devidos pelo
CONTRATANTE serão de 6% a.a (seis por cento ao ano), pro rata die,
apurados desde a data do primeiro dia útil de atraso até a data do
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efetivo pagamento da parcela, mediante a aplicação da seguinte
fórmula: EM = I x N x VP, onde:

EM= Encargos moratórios.
I= Índice de atualização financeira = 0,0001644.
N= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento. VP= Valor da parcela vencida.

11. REAJUSTE DE PREÇOS
11. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base

estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST
(Índice de Serviços de Telecomunicações) ou outro índice que o
substitua, observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze)
meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos.

11. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a
determinar redução de tarifas, essas serão estendidas ao
CONTRATANTE, a partir da mesma data-base.

11. O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um)
ano, se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28
da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995.

11. Os reajustes devem ser solicitados previamente ao CONTRATANTE,
por meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido
todos os motivos de fato e de direito que ensejaram o pedido, quando
ocorridos após a data da apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contratados, que serão revisados mediante
Termo aditivo.

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

12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
12. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato

ou Edital.

12.2. Designar formalmente um gestor titular e um substituto para
acompanharem e fiscalizarem a execução deste contrato. Poderá ser
designado um terceiro servidor, como fiscal técnico, para acompanhar
diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais
falhas na execução do objeto, servindo como um auxiliar ao
12.3. Notificar a por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas
corretivasnecessárias.

12. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela
CONTRATADA.

12. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas
dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando
necessário.

12. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos empregados da CONTRATADA.

12. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por
intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à
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Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93.
12. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e

contratuais cabíveis.
12. Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos móveis,

cujo motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O valor
a ser ressarcido deverá ser igual ao preço apresentado em nota
fiscal/fatura quando da entrega do equipamento.

12. Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução à
CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em
regime de comodato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso e/ou
desgaste natural dos equipamentos.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em

especial no que se refere à implantação, operação e níveis de
serviço.

13. Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização
firmado(s) com a ANATEL e atender às demais disposições
regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados.

13. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no
âmbito federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como, ainda,
assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações
estabelecidas por regulamentação da ANATEL.

13. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa
ou culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

13. Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência
do contrato, salvaguardados os casos de interrupções programadas.

13. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja
por telefone ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro)
horas por dia e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando ao
CONTRATANTE, e/ou a quem esta designar, um atendimento
diferenciado por meio de consultoria especializada, disponível em
horário comercial, aceitando-se a disponibilização de central de
atendimento no estilo call center para atendimento específico ao
Governo e grandes clientes corporativos.

13. Credenciar por escrito, junto ao CONTRATANTE, um preposto idôneo
com poderes de decisão para representar a CONTRATADA,
principalmente no tocante à eficiência e agilidade da execução dos
serviços objeto deste Termo de Referência.
1. O preposto deverá ser credenciado no prazo máximo de 05

(cinco) dias após a assinatura do contrato.
2. A CONTRATADA deverá, no momento do afastamento do

preposto definitivamente ou temporariamente, comunicar ao
Gestor do Contrato por escrito o nome e a forma de
comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil.

13. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE por intermédio de consultor
designado para acompanhamento do contrato no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas corridas, a contar de sua solicitação.
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13. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos
serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz.

13. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e
irrestrita fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e
atendendo as reclamações formuladas.

13. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade
nos serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

13. Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços
prestados de voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo
detalhes das chamadas (número chamado e chamador, duração, data
e hora da chamada, outros) e valor do serviço, que deverá conter
todos os tributos e encargos, conforme preços contratados no
processo licitatório.

13. Apresentar as faturas com o detalhamento das chamadas por ramal
ou linha.

13. Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que
forem indicados pelo CONTRATANTE, para realizar as solicitações
relativas aos contratos a serem firmados, tais como manutenção,
configuração, entre outras.

13. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato,
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do
objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis.

13. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação
específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao
CONTRATANTE.

13. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras
empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do
serviço.

13. Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE que
não seja em absoluto cumprimento do contrato.

13. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas
por meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de
telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições
constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
1. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas

na prestação de serviços da CONTRATADA ensejará a
responsabilidade criminal, na forma da lei, sem prejuízo de
outras providências nas demais esferas.

13. A CONTRATADA deverá sujeitar-se aos acréscimos e supressões
contratuais estabelecidos na forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93,
quais sejam, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
atualizado do contrato.

13. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos
em serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação.

13. Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante,
receber a prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz),
em redes de outras operadoras de serviço sem custo adicional.

13. Providenciar o serviço referente a bloqueio de linhas móveis quando
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solicitado pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA não poderá cobrar
por ligações e/ou serviços a partir da referida solicitação de
bloqueio. Tal cobrança apenas poderá ocorrer quando da solicitação
de desbloqueio pelo CONTRATANTE e o restabelecimento completo
da prestação do serviço pela CONTRATADA. Aplica-se neste caso, a
regulamentação da ANATEL referente ao prazo de suspensão dos
serviços.

13. O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser executado
por solicitação de representante credenciado do CONTRATANTE.

13. Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de
número e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para o
CONTRATANTE.

13. No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois)
dias úteis a reparação, de forma que não haja interrupção dos
serviços, devendo permanecer o mesmo número do chip substituído.

13. Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número,
entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço
eventualmente solicitado, somente pelo gestor do contrato.

13. Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos
serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com os
aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às
especificações mínimas previstas neste Termo de Referência.

13. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, testar e ativar os
equipamentos e serviços conforme este Termo de Referência.

13. Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar
defeito desde que não constatado uso indevido do equipamento.
1. Em caso de defeito, a CONTRATADA deverá realizar a

intermediação com a assistência técnica do fabricante dos
aparelhos, no intuito de dar celeridade ao processo de troca ou
conserto.

2. No caso de defeitos de fabricação, conforme laudo emitido pela
assistência técnica autorizada, a substituição do aparelho
deverá ser feita em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da
notificação à CONTRATADA, e não pode representar nenhum
ônus para o CONTRATANTE.

3. Durante o período em que o aparelho originalmente fornecido
estiver em reparo, deverá ser fornecido outro aparelho com o
mesmo número de acesso, de forma a não gerar interrupção do
serviço e sem que isso acarrete qualquer ônus extra para o
CONTRATANTE.

13. Deverá a CONTRATADA, em caso de extravio de qualquer natureza,
inclusive roubo ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho,
disponibilizar um novo aparelho com o mesmo código de acesso,
observando os prazos fixados e efetuar, caso queira, a cobrança do
equipamento extraviado ou danificado ao CONTRATANTE, caso o
detentor opte por não providenciar a substituição por um
equipamento igual, similar ou superior às próprias expensas.
1. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser igual ou inferior

ao preço constante da nota fiscal/fatura quando da entrega
do(s) equipamento(s) extraviado(s) e/ou danificado(s) ao
CONTRATANTE.

13. A CONTRATADA deverá providenciar uma reserva técnica de 5% de
cada um dos modelos de aparelhos em uso no Contrato, sem
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qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, que serão armazenados
pela área responsável para agilizar substituições no caso de defeito
ou extravio de aparelho.

13. Os aparelhos móveis deverão ser entregues ao CONTRATANTE de
acordo com os prazos de habilitação definidos deste Termo de
Referência, incluindo todos os acessórios necessários à plena
utilização dos serviços contratados, tais como carregador de bateria,
cabos de dados, manual do usuário etc.
1. Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou

qualquer defeito de operação, os respectivos aparelhos serão
recusados, ficando a CONTRATADA obrigada a apresentar novo
modelo, observado o prazo previsto para a entrega dos
aparelhos.

13. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados.

13. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa
do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE
autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos
danos sofridos.

13. Evitar contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de
assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.

13. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

 

14. NÍVEIS DE SERVIÇO
14. Para o Serviço Móvel Pessoal, os parâmetros para a medição da

qualidade são aqueles definidos na regulamentação expedida pela
ANATEL, em especial o Regulamento de Gestão da Qualidade da
Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQSMP (Anexo I à Resolução
nº 575, de 28 de outubro de 2011).

14. Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA poderá
efetuar periodicamente, a pedido e sob a supervisão do
CONTRATANTE, testes de verificação da qualidade de transmissão,
de forma a identificar eventuais falhas de sincronismo, perdas de
ligações, perda anormal de sinal, travamentos ou outras situações
que possam influenciar nos níveis de qualidade do serviço.

14. Caso julgue necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar Relatórios
de qualidade de Serviço, que deverão ser entregues no prazo de 10
(dez) dias úteis, no formato sintético ou analítico, com o objetivo de
comprovar a qualidade do serviço prestado.

14. A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item anterior
está descrito na Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro de
2011, que aprovou o Regulamento de Gestão da Qualidade da
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Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQSMP.
14. As interrupções programadas dos serviços deverão ser comunicadas

ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

 

15. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
15. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão contratados

com o fornecimento pela CONTRATADA, na modalidade de comodato,
de SIM Cards e aparelhos Smartphones 4G, aptos para uso e
respeitando as especificações mínimas definidas neste Termo de
Referência.

15. Os quantitativos de equipamentos a serem fornecidos e as
especificações mínimas constam da tabela do Anexo II deste Termo
de referência.

15. Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser novos,
de primeiro uso, não se admitindo peças já usadas, reparadas e/ou
recondicionadas de fábrica, e ainda, disponibilizados com a
respectiva linha, em embalagem contendo todos os acessórios
disponibilizados pelo fabricante, com garantia mínima de 01 (um) ano
do próprio fabricante e apresentados ao Gestor do Contrato para
aprovação prévia, antes da entrega definitiva ao usuário final.

15. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da
CONTRATADA, devendo ser recolhidos por ele após o encerramento
do contrato.

15. Os sistemas operacionais e os softwares embarcados nos
dispositivos/equipamentos que forem fornecidos devem estar
atualizados e licenciados para as funcionalidades contratadas, se
proprietárias.

15. O prazo de entrega, deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, no caso
dos SIM Cards, já devidamente preparados para ativação do serviço,
e de até 30 (trinta) dias corridos para os aparelhos smartphones,
contados a partir da data de assinatura do contrato.

15. Em caso de roubo ou furto o CONTRATANTE efetuará
imediatamente, a devida comunicação à CONTRATADA para bloqueio
da linha.

15. O local de entrega será na sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió –
Alagoas, CEP 57051-090, no horário das 13h às 19h, de segunda a
quinta-feira e das 7h30mim às 13h30mim.

 

16. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 
16.1.         É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos
os requisitos de habilitação exigidos na licitação original, sejam mantidas as
demais cláusulas e condições do contrato, não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade
do contrato.

17. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO
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17. A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados da assinatura do Contrato, a apresentar garantia em favor do
CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da
CONTRATADA:
1. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes

ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

2. seguro-garantia; ou
3. fiança bancária.

17. A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois) meses após o término
da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.

 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios e será descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
4º da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital e das demais penalidades previstas na
Lei nº 8.666/93, a licitante que:
1. não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de

validade de sua proposta;
2. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida

para o certame;
3. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
4. não mantiver a proposta;
5. falhar ou fraudar a execução do Contrato;
6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

18. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais
pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
1. advertência;
2. multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada

sobre o valor total do Contrato, devidamente atualizado, na
hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em
retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o instrumento
contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após regularmente
convocada;

3. multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por
cento), calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de
inadimplência, limitado a 15 (quinze) dias corridos,
caracterizando inexecução parcial do Contrato;

4. multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por
cento), calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de
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inadimplência, a partir do 16º (décimo sexto) dia até o limite de
30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do
Contrato;

5. multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência
além do prazo de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando
inexecução total do Contrato;

6. suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a dois anos;

7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

18. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do item 18.2 poderão
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

18. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº
8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por
praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos; tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os
objetivos da licitação; ou demonstre não possuir idoneidade para
contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

18. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela
CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE,
resguardados os procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93,
poderá acarretar na aplicação de outras sanções, em conformidade
com as ocorrências registradas e a pontuação a seguir:

 

Ocorrências Pontos

Cobrança por serviços não prestados. 0,3

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação
pertinente. 0,3

Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características
técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias
corridos de atraso.

0,3

Atraso            na       prestação      de       informações e           
esclarecimentos      solicitados     pelo CONTRATANTE, para cada
24 (vinte e quatro) horas de atraso.

0,3

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao  
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CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário. 0,3

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada
dia ou fração). 0,5

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste
documento não especificada nesta tabela. 0,5

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos
por dia de indisponibilidade. 0,5

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada
pela soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada
com o CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso
fortuito.

1,0

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo
de 10 (dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de
vencimento da fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços
prestados, em papel ou em arquivo eletrônico, incluindo
detalhamento das chamadas e valor do serviço, com todos os
tributos e encargos.

1,0

 

18. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação das
ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato
gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE
aplique as seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o
quantum necessário à configuração de uma sanção, esta será
imediatamente aplicada, observado o processo administrativo:

 

Pontuação
acumulada Sanção

1 (um) ponto Advertência.

2 (dois) pontos
Multa correspondente a 2% (dois por cento) do
valor faturado do mês de aplicação dessa
sanção.

3 (três) pontos
Multa correspondente a 3% (dois por cento) do
valor faturado do mês de aplicação dessa
sanção.

4 (quatro) pontos
Multa correspondente a 4% (quatro por cento)
do valor faturado do mês de aplicação dessa
sanção.
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sanção.

5 (cinco) pontos
Multa correspondente a 6% (seis por cento) do
valor faturado do mês de aplicação dessa
sanção.

6 (seis) pontos
Multa correspondente a 8% (oito por cento) do
valor faturado do mês de aplicação dessa
sanção.

7 (sete) pontos
Multa correspondente a 10% (quinze por cento)
do valor faturado do mês de aplicação dessa
sanção.

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato.

 

18. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zerados,
de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção.

18. No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada ao
CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão
unilateral do contrato.

18. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer momento,
ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal.

18. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova
contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros.

18. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a
ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993.

 

19. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA E DO CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
19. A quantidade estimada na planilha do Anexo I servirá tão somente de

subsídio para a formulação da proposta de preços.
19. Para fins de julgamento das propostas de preços, será levado em

conta o critério de menor preço, sendo vencedora a que apresentar o
menor valor global para 24 meses.

19. Os preços deverão ser expressos em reais e conter todos os tributos
e encargos decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta
contratação.

19. O Anexo I demonstra uma estimativa de consumo para 56 (cinquenta
e seis) acessos/linhas, dos quais 26 (vinte e seis) contém serviço de
dados para acesso à Internet.

19. A estimativa de tráfego não se constitui em qualquer compromisso

Edital 10 (0490863)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 807



de consumo para o CONTRATANTE.
19. Todos os itens se referem à prestação de serviços no plano pós-pago.
19. De forma a garantir a isonomia na disputa entre as operadoras, deve

ser adotada como critério de tarifação a metodologia dada pelo Art.
12 do Anexo à Resolução nº 424 da ANATEL, transcrito a seguir:
1. unidade de tempo de tarifação: 6 (seis) segundos;
2. tempo de tarifação mínima: 30 (trinta) segundos;
3. chamadas faturáveis: somente são faturáveis chamadas com

duração superior a 3 (três) segundos, observado o disposto no
inciso VI;

4. no caso de chamadas a cobrar, exceto as chamadas destinadas
ao código 0800, somente são faturadas as chamadas com
duração superior a 6 (seis) segundos, contada a partir do
término da mensagem informativa;

5. no caso de chamadas encaminhadas ao correio de voz somente
são faturadas as chamadas com duração superior a 3 (três)
segundos, contada a partir do sinal audível que acompanha a
mensagem característica do correio de voz; e

6. chamadas sucessivas com duração inferior a 30 (trinta)
segundos, efetuadas entre os mesmos acessos de origem e de
destino, e quando o intervalo entre o final de uma ligação e o
início da seguinte for inferior a 120 (cento e vinte) segundos são
tarifadas como uma única ligação, cuja duração é igual ao
somatório das durações das chamadas sucessivas ou igual ao
tempo de tarifação mínima.

                   Maceió, 10 de outubro de 2018.

                  Rodrigo Ferreira Moura

                  Técnico Judiciário

                    (Responsável pela elaboração do Termo de Referência.)

 

 

                    ANEXO I-A

 

                     PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

 

GRUPO ÚNICO – 56 LINHAS

ITEM SERVIÇO
QUANTIDADE
(ESTIMATIVA

MENSAL)
UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL

MENSAL
(R$)

VALOR
TOTAL

PARA 24
MESES (R$)

1 ASSINATURA PLANO BÁSICO 56 UNIDADE    
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1 DE SERVIÇOS 56 UNIDADE    

2
ASSINATURA PARA
LIGAÇÕES INTRAGRUPO
NACIONAL

56 UNIDADE    

3 ASSINATURA PARA SERVIÇO
DE GESTÃO ON-LINE 56 UNIDADE    

4 VC-1 MÓVEL X MÓVEL –
MESMA OPERADORA 1008 MINUTOS    

5 VC-1 MÓVEL X MÓVEL –
OUTRA OPERADORA 3584 MINUTOS    

6 VC-1 MÓVEL X FIXO 1008 MINUTOS    

7 VC-1 MÓVEL X MÓVEL – EM
ROAMING 504 MINUTOS    

8 VC-1 MÓVEL X FIXO - EM
ROAMING 392 MINUTOS    

9 LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL –
MESMA OPERADORA 168 MINUTOS    

10 LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL –
OUTRA OPERADORA 168 MINUTOS    

11 LDN VC-2 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS    

12 LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL –
MESMA OPERADORA 168 MINUTOS    

13 LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL –
OUTRA OPERADORA 168 MINUTOS    

14 LDN VC-3 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS    

15

ASSINATURA DE SERVIÇO
DE DADOS ILIMITADO PARA
SMARTPHONE, ALTA
VELOCIDADE, 4G,
NACIONAL, COM FRANQUIA
MÍNIMA DE 5GB

26 UNIDADE    
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16 SMS (POR MENSAGEM) 168 UNIDADE    

17 MMS (FOTO- MENSAGEM) 56 UNIDADE    

 VALOR TOTAL   

ANEXO I-B

 

PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

 

GRUPO ÚNICO – 56 LINHAS

ITEM SERVIÇO
QUANTIDADE
(ESTIMATIVA

MENSAL)
UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL

MENSAL
(R$)

VALOR TOTAL
PARA 24

MESES (R$)

1 ASSINATURA PLANO
BÁSICO DE SERVIÇOS 56 UNIDADE R$ 6,71 R$ 375,76 R$ 9.018,24

2
ASSINATURA PARA
LIGAÇÕES INTRAGRUPO
NACIONAL

56 UNIDADE R$ 4,29 R$ 240,24 R$ 5.765,76

3
ASSINATURA PARA
SERVIÇO DE GESTÃO ON-
LINE

56 UNIDADE R$ 6,57 R$ 367,92 R$ 8.830,08

4 VC-1 MÓVEL X MÓVEL –
MESMA OPERADORA 1008 MINUTOS R$ 0,13 R$ 131,04 R$ 3.144,96

5 VC-1 MÓVEL X MÓVEL –
OUTRA OPERADORA 3584 MINUTOS R$ 0,23 R$ 824,32 R$ 19.783,68

6 VC-1 MÓVEL X FIXO 1008 MINUTOS R$ 0,23 R$ 231,84 R$ 5.564,16

7 VC-1 MÓVEL X MÓVEL –
EM ROAMING 504 MINUTOS R$ 0,23 R$ 115,92 R$ 2.782,08

8 VC-1 MÓVEL X FIXO - EM
ROAMING 392 MINUTOS R$ 0,23 R$ 90,16 R$ 2.163,84

9 LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL
– MESMA OPERADORA 168 MINUTOS R$ 0,32 R$ 53,76 R$ 1.290,24
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10 LDN VC-2 MÓVEL X MÓVEL
– OUTRA OPERADORA 168 MINUTOS R$ 1,33 R$ 223,44 R$ 5.362,56

11 LDN VC-2 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,78 R$ 43,68 R$ 1.048,32

12 LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL
– MESMA OPERADORA 168 MINUTOS R$ 0,32 R$ 53,76 R$ 1.290,24

13 LDN VC-3 MÓVEL X MÓVEL
– OUTRA OPERADORA 168 MINUTOS R$ 1,33 R$ 223,44 R$ 5.362,56

14 LDN VC-3 MÓVEL X FIXO 56 MINUTOS R$ 0,78 R$ 43,68 R$ 1.048,32

15

ASSINATURA DE SERVIÇO
DE DADOS ILIMITADO
PARA SMARTPHONE, ALTA
VELOCIDADE, 4G,
NACIONAL, COM
FRANQUIA MÍNIMA DE 5GB

26 UNIDADE R$ 87,12 R$
2.265,12 R$ 54.362,88

16 SMS (POR MENSAGEM) 168 UNIDADE R$ 0,40 R$ 67,20 R$ 1.612,80

17 MMS (FOTO- MENSAGEM) 56 UNIDADE R$ 0,80 R$ 44,80 R$ 1.075,20

 VALOR TOTAL R$
5.396,08

R$
129.505,92

 

 

ANEXO I-C

 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

 

QuantidadeDescrição Especificações mínimas exigidas  

1. Aparelho Smartphone
homologado pela ANATEL;

2. Rede GSM QuadriBand
(850/900/1800/1900 MHz);

3. Rede de dados 4G nos padrões
autorizados pela ANATEL;

4. Processador de 4 núcleos
(Quad-Core) com velocidade de
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26
 

Smartphone
tipo I

2,0 GHz ou processador com
mais de 4 núcleos com
velocidade de 1,6 GHz;

5. Memória interna de 32GB;
6. Memória RAM de 2GB;
7. Tamanho de tela de 4,5

polegadas na diagonal;
8. Tela com touchscreen

capacitivo e multitouch;
9. Resolução Full HD ou Retina;

10. Câmera traseira com 12 Mp e
câmera frontal de 5 Mp;

11. Conectividade: Wi-Fi (802.11
b/g/n), roteador Wi-Fi,
Bluetooth, conexão com PC via
USB;

12. Sensor de GPS e de
autorrotação de tela;

13. Leitor de impressões digitais;
14. Peso Máximo de 220 gramas;
15. Acessórios: fone de ouvido,

carregador bivolt, manual de
instruções de uso do aparelho
em português (imprimido em
papel ou online);

15. Bateria com capacidade de
1800 mAh;

16. Funcionalidades: sistema
operacional Android 7 ou IOS
10, vibração, viva voz,
conferência, registro de
chamadas
discadas/recebidas/não
atendidas, bloqueio do uso de
dados, modo avião, chamada
em espera, player de música e
vídeo, browser com suporte a
html/html5, envio de SMS e
MMS, predição de texto,
calculadora, agenda de
compromissos, calendário,
alarme/despertador, proteção
de tela e acesso ao celular por
senha ou por impressão digital,
suporte a conta de e- mail,
permitir a visualização de
documentos (tipo doc, xls,
pdf), permitir a localização do
celular para o caso de perda ou
roubo, quando disponível pelo
sistema operacional.

 

1. Aparelho Smartphone homologado pela ANATEL;

2. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz);

3. Rede de dados 4G nos padrões autorizados pela
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30 Smartphone
tipo II

ANATEL;

4. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) ou mais,
com velocidade de 1,2 GHz;

5. Memória interna de 16GB;

6. Memória RAM de 1GB;

7. Tamanho de tela de 4 polegadas na diagonal;

8. Tela com touchscreen capacitivo e multitouch;

9. Resolução HD;

10. Câmera traseira com 8 Mp e câmera frontal de 2
Mp;

11. Conectividade: Wi-Fi (802.11b/g/n), roteador Wi-Fi,
Bluetooth, conexão com PC via USB;

12. Sensor de GPS e de autorrotação de tela;

13. Peso Máximo de 220 gramas;

14. Acessórios: fone de ouvido, carregador bivolt,
manual de instruções de uso do aparelho em
português (imprimido em papel ou online);

15. Bateria com capacidade de 1500 mAh;

16. Funcionalidades: sistema operacional Android 6,
vibração, viva voz, discagem rápida, conferência,
registro de chamadas discadas/recebidas/não
atendidas, bloqueio do uso de dados, modo avião,
chamada em espera, player de música e vídeo,
browser com suporte a html/html5, envio de SMS e
MMS, predição de texto, calculadora, agenda de
compromissos, calendário, alarme/despertador,
proteção de tela e acesso ao celular por senha,
suporte a conta de e-mail, permitir a visualização de
documentos (tipo doc, xls, pdf), permitir a localização
do celular para o caso de perda ou roubo, quando
disponível pelo sistema operacional.

56 SIM Card com
linha habilitada

SIM Card com destaques para mini-SIM (2FF), micro-
SIM (3FF) e nano-SIM card (4FF), no padrão
GSM/WCDMA/LTE ou superior, habilitado e compatível
com os smartphones fornecidos.

20 SIM Card de
reserva

SIM Card com destaques para mini-SIM (2FF), micro-
SIM (3FF) e nano-SIM card (4FF), no padrão
GSM/WCDMA/LTE ou superior, compatível com os
smartphones fornecidos.
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ANEXO II

Pregão Eletrônico nº 03/2019

PLANILHA 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  
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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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ANEXO III

 

CONTRATO N° XX/2019

Processo nº 0005890-83.2018.6.02.8000

 

MINUTA

 

Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas
modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), que entre si
celebram a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, e a empresa ______________.
 
                                   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União,
situado na Avenida Aristeu de Andrade. Nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador
Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº
039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro, a empresa
..........................., situada na ..................., n.º ..............., bairro
..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  n° ..................., daqui por
diante denominada CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a)
.................., residente e domiciliado na ..............., n.º ........., bairro .........,
nesta, portador da CI sob n.º .............., inscrito no CPF/MF sob n°
................., resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviço
Móvel Pessoal (SMP) pós pago, nas modalidades Local e Longa Distância
Nacional (LDN), com fulcro na Lei n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05, e,
subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, devendo serem observadas as seguintes
cláusulas:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
                        Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de
Telecomunicações, Decreto n.º 2.534, de 02/04/1998, Plano Geral de Outorgas
– PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e Norma nº 4/1994, ambas do
Ministério das Comunicações – Tarifação de Chamada Franqueada, Resolução
ANATEL n.º 477, de 07/08/2007, Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - SMP
e Lei n.º 8.078, de 11/09/1990, Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a
este torneio licitatório, ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada no D.O.U., Seção 1, edição de 19/06/01,
a qual adota a aplicação do SICAF na Secretaria deste Tribunal.
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos
de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Bem
como a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional Eleitoral de
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Alagoas, sobre normas de contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br,
seguindo o caminho: Informações gerais, Norma de Contratação.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
 
                   O presente contrato tem como objeto a Prestação de Serviço Móvel
Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional
(LDN), com roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o
fornecimento de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta)
smartphones do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
 
               A execução do presente contrato será feita de forma indireta,
mediante o regime de empreitada por preço unitário, conforme condições
estabelecidas no Pregão Eletrônico n.º 03/2019 e seus Anexos, e na proposta
da contratada, lançada no evento SEI nº XXXX.
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
 
                   O contratante pagará à contratada, pelos serviços prestados, os
preços constantes de sua proposta, sendo de R$ XX (XXXX) o valor global
estimado deste contrato.
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  - O pagamento mensal dependerá da utilização dos
serviços, podendo haver variação entre as quantidades efetivamente
utilizadas e as quantidades estimadas na proposta de preços da contratada).
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada deverá apresentar mensalmente,
para pagamento, as contas telefônicas das linhas telefônicas disponibilizadas
através da conexão.
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As contas deverão ter valor fiscal e apresentar na
fatura encaminhada os valores das ligações locais de forma separada (móvel-
fixo e móvel-móvel).
 
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será creditado em conta corrente da
contratada, mediante ordem bancária, ou através de código de barras, no
prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir da apresentação da fatura/nota
fiscal, devidamente atestada a cargo da fiscalização desde que os serviços
estejam em conformidade com as exigências contratuais e não haja fato
impeditivo imputável à contratada.
 
PARÁGRO   QUINTO  - Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão
informados à CONTRATADA, e a contagem do prazo para pagamento será
reiniciada a partir da reapresentação do documento para pagamento
devidamente corrigido, acompanhado dos detalhamentos de cada número,
também devidamente corrigidos, admitindo-se que o documento corrigido
possa ser um boleto para pagamento, fazendo referência a Nota Fiscal

Edital 10 (0490863)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 817

http://www.tre-al.gov.br/


contestada e dando quitação à mesma.
 
PARÁGRAFO SEXTO  - Sendo identificada cobrança indevida após o
pagamento da Nota Fiscal, os fatos serão informados à CONTRATADA para
que seja feita glosa do valor correspondente no próximo documento de
cobrança.
 
PARÁGRAFO SÉTIMO  – O aceite dos serviços prestados por força desta
contratação será feito mediante ateste das Notas Fiscais.
 
PARÁGRAFO OITAVO  - Após o encerramento do contrato, os serviços
utilizados decorrentes desta contratação deverão ser cobrados no prazo
máximo de 60 (sessenta) e 90 (noventa), para as modalidades local e longa
distância nacional, respectivamente.
 
PARÁGRAFO NONO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores
atinentes às penalidades eventualmente aplicadas.
 
PARÁGRAFO DEZ – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
PARÁGRAFO O NZ E - Nenhum pagamento será efetuado à contratada,
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito
a reajustamento de preços.
 
PARÁGRAFO DOZE – O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no
pagamento, fará as retenções tributárias determinadas pela legislação
vigente.
 
PARÁGRAFO TREZE – Deverá ser fornecido ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas sistema de gerenciamento de fatura capaz de capturar o
detalhamento através da internet, com finalidade de facilitar o controle e
gestão dos serviços.
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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;
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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%
 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE
 
                Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base
estabelecidos pela mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de
Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre
intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos
reajustesconcedidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO  - De maneira análoga, caso o órgão regulador
(ANATEL) venha a determinar redução de tarifas, essas serão estendidas ao
CONTRATANTE, a partir da mesma data-base.
PARÁGRAFO SEGUNDO  - O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade
inferior a 1 (um) ano, se assim vier a ser autorizada de acordo com o § 5°, do
art. 28 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995.
PARÁGRAFO TERCEIRO  - Os reajustes devem ser solicitados previamente ao
CONTRATANTE, por meio de documento oficial, sendo obrigatório acostar ao
pedido todos os motivos de fato e de direito que ensejaram o pedido, quando
ocorridos após a data da apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contratados, que serão revisados mediante Termo
aditivo.
PARÁRAFO QUARTO  - Quaisquer tributos ou encargos legais criados
alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais,
quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou
para menos, conforme o caso.
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
                   As despesas com a execução deste contrato correrão à conta dos
recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
de 2019 - PTRES 059407 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) -
Elemento de Despesa 339039 – (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive
em caso de prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias
pertinentes, previstas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei
Orçamentária de cada exercício financeiro.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
                                  
                   Caberá à contratada, além das responsabilidades na Lei 9.472/97,
no contrato de concessão/autorização assinado com a União, e demais
disposições regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados:
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1. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em
especial no que se refere à implantação, operação e níveis de serviço;

2. Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s)
com a ANATEL e atender às demais disposições regulamentares
pertinentes aos serviços a serem prestados;

 

3. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito
federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os
direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por
regulamentação da ANATEL;

 

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

 

5. Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do
contrato, salvaguardados os casos de interrupções programadas;

 

6.  Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação
gratuito para abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por
telefone ou Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia
e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a
quem esta designar, um atendimento diferenciado por meio de
consultoria especializada, disponível em horário comercial, aceitando-se a
disponibilização de central de atendimento no estilo call center para
atendimento específico ao Governo e grandes clientes corporativos;

 

7. Credenciar por escrito, junto ao CONTRATANTE, um preposto idôneo com
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no
tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste
contrato;

 

8. Credenciar o preposto no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a
assinatura deste contrato;

 

9. Comunicar ao Gestor do contrato, por escrito, no momento do
afastamento do preposto, definitivamente ou temporariamente, o nome e
a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil;

 

10. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo CONTRATANTE por intermédio de consultor designado para
acompanhamento do contrato no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
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corridas, a contar de sua solicitação;

 

11.  Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de
modo a obter uma operação correta e eficaz;

 

12.   Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e
irrestrita fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e
atendendo as reclamações formuladas;

 

13.  Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

 

14. Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do
CONTRATANTE, além da Nota Fiscal, detalhamento dos serviços
prestados de voz, em papel e/ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhes
das chamadas (número chamado e chamador, duração, data e hora da
chamada, outros) e valor do serviço, que deverá conter todos os tributos
e encargos, conforme proposta de preços apresentada pela contratada;

 

15. Apresentar as faturas com o detalhamento das chamadas por ramal ou
linha;

 

16. Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem
indicados pelo CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas aos
contratos a serem firmados, tais como manutenção, configuração, entre
outras;

 

17. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer
fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto
contratado, para adoção das medidas cabíveis;

 

18. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE;

 

19. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras
empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do
serviço;

 

20. Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE que não
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seja em absoluto cumprimento do contrato;

 

21. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por
meio dos serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de
telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e
legais de quebra de sigilo de telecomunicações;

 

22. Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na
forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais sejam, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor atualizado do contrato;

 

23. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação;

 

24. Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, receber
a prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes de
outras operadoras de serviço sem custo adicional;

 

25. Providenciar o serviço referente a bloqueio de linhas móveis quando
solicitado pelo CONTRATANTE;

 

26. Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de número
e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE;

 

27. No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois) dias
úteis a reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços,
devendo permanecer o mesmo número do chip substituído;

 
28) Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número,
entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente
solicitado, somente pelo gestor do contrato;
 
29) Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos
serviços contratados, com atualização tecnológica compatível com os
aparelhos comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações
mínimas previstas no Termo de Referência (Anexo I do PE nº XX/2019);
 
30) Fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos e serviços conforme 
Termo de Referência (Anexo I do PE nº XX/2019);
 
31) Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito
desde que não constatado uso indevido do equipamento;
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32) Realizar, em caso de defeito, a intermediação com a assistência técnica do
fabricante dos aparelhos, no intuito de dar celeridade ao processo de troca ou
conserto;
 
33) Substituir o aparelho, no caso de defeitos de fabricação, conforme laudo
emitido pela assistência técnica autorizada, em até 10 (dez) dias úteis,
contados a partir da notificação à CONTRATADA, sem representar ônus para o
CONTRATANTE;
 
34) Fornecer, durante o período em que o aparelho originalmente fornecido
estiver em reparo,  outro aparelho com o mesmo número de acesso, de forma a
não gerar interrupção do serviço e sem que isso acarrete qualquer ônus extra
para o CONTRATANTE;
35) Disponibilizar, em caso de extravio de qualquer natureza, inclusive roubo
ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho, um novo aparelho com o
mesmo código de acesso, observando os prazos fixados e efetuar, caso queira,
a cobrança do equipamento extraviado ou danificado ao CONTRATANTE, caso
o detentor opte por não providenciar a substituição por um equipamento
igual, similar ou superior às próprias expensas;
 
36) Providenciar uma reserva técnica de 5% de cada um dos modelos de
aparelhos em uso no Contrato, sem qualquer ônus extra para o
CONTRATANTE, que serão armazenados pela área responsável para agilizar
substituições no caso de defeito ou extravio de aparelho;
 
37)  Entregar os aparelhos móveis ao CONTRATANTE de acordo com os prazos
de habilitação definidos no Termo de Referência (Anexo I do PE nº XX/2019),
incluindo todos os acessórios necessários à plena utilização dos serviços
contratados, tais como carregador de bateria, cabos de dados, manual do
usuário etc.;
 
38) Apresentar novos modelos, em caso de recusa dos aparelhos móveis por
parte do Contratante, caso seja constatada divergência com a especificação
técnica exigida ou qualquer defeito de operação, observado o prazo previsto
para a entrega dos aparelhos;
 
39) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados;
 
40) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA,
o valor correspondente aos danos sofridos;
 
41) Abster-se de contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
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inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de
acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho
Nacional de Justiça;
 
42) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o
seguinte:
 

1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a
execução dos serviços mencionados;

 

2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade,
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

 

3. É vedada subcontratação total dos serviços objeto deste contrato;

 

4. A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente
autorizada pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

5. A contratada responde diretamente, em seu nome, por danos ou prejuízos
decorrentes da ação de subcontratados, quando necessários à prestação
dos serviços contratados.

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
                   A Contratante se obriga a:
 

1. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e
Edital.

2. Designar formalmente um gestor titular e um substituto para
acompanharem e fiscalizarem a execução deste contrato. Poderá ser
designado um terceiro servidor, como fiscal técnico, para acompanhar
diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar interrupções e
demais falhas na execução do objeto, servindo como um auxiliar ao
gestor;

3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as
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medidas corretivas necessárias;
4. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela

CONTRATADA;
5. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas

dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando
necessário;

6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos empregados da CONTRATADA;

7. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por
intermédio do Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à
Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93;

8. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e
contratuais cabíveis.

9. Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos móveis,
cujo motivo ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O valor
a ser ressarcido deverá ser igual ao preço apresentado em nota
fiscal/fatura quando da entrega do equipamento;

10. Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução à
CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em
regime de comodato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso e/ou
desgaste natural dos equipamentos.

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA
 
A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de
sua assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração,
limitado a 60 (sessenta) meses, conforme preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n°
8.666 de 1993.
 
CLÁUSULA DEZ - DA GARANTIA
 
A se obriga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da
assinatura deste Contrato, a apresentar garantia em favor do correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa das seguintes modalidades

4. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

5. seguro-garantia; ou
6. fiança bancária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada deverá ter validade de 2 (dois)
meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogação.
                       
CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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                   A Contratada que, convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução contratual, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF,
pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das
demais cominações legais.
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará
sujeita 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.
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser
aplicadas à contratada juntamente com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Licitante ficará sujeita a aplicação das seguintes
penalidades:

1. advertência;
2. multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor

total do Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa
injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou
assinar o instrumento contratual, no prazo  de 05 (cinco) dias, após
regularmente convocada;

3. multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência,
limitado a 15 (quinze) dias corridos, caracterizando inexecução parcial do
Contrato;

4. multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a
partir do 16º (décimo sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos,
caracterizando inexecução parcial do Contrato;

5. multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada
sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo de 30
(trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do Contrato;

6. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;

7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do
parágrafo anterior poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de
multa.
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PARÁGRAFO QUINTO - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e
IV, da Lei nº 8.666/93, a licitante que tenha sofrido condenação definitiva por
praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos; tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação; ou demonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
 
PARÁGRAFO SEXTO - O descumprimento total ou parcial das obrigações
assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE,
resguardados os procedimentos legais pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá
acarretar na aplicação de outras sanções, em conformidade com as
ocorrências registradas e a pontuação a seguir:

 

Ocorrências Pontos

Cobrança por serviços não prestados. 0,3

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação
pertinente. 0,3

Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características
técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 5 (cinco) dias
corridos de atraso.

0,3

 

Atraso   na   prestação de   informações e  
esclarecimentos               solicitados pelo CONTRATANTE, para
cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso.

0,3

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao
CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário.

 

0,3

Não cumprimento dos prazos estipulados neste termo (para cada
dia ou fração). 0,5

Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa neste
documento não especificada nesta tabela. 0,5

Não funcionamento do sistema de gerenciamento dos acessos
por dia de indisponibilidade. 0,5

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada
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pela soma de interrupções), sem comunicação prévia e acordada
com o CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior ou caso
fortuito.

1,0

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo
de 10 (dez) dias úteis entre a data de entrega e a data de
vencimento da fatura, para entrega da Nota Fiscal dos serviços
prestados, em papel ou em arquivo eletrônico, incluindo
detalhamento das chamadas e valor do serviço, com todos os
tributos e encargos.

1,0

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da
pontuação das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao
fato gerador. Esta pontuação servirá como base para que o CONTRATANTE aplique as
seguintes sanções administrativas, de modo que, atingindo o quantum necessário à
configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, observado o processo
administrativo:

 

Pontuação
acumulada Sanção

1 (um) ponto Advertência.

2 (dois) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor
faturado do mês de aplicação dessa sanção.

3 (três) pontos Multa correspondente a 3% (dois por cento) do valor
faturado do mês de aplicação dessa sanção.

4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do
valor faturado do mês de aplicação dessa sanção.

5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis por cento) do valor
faturado do mês de aplicação dessa sanção.

6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor
faturado do mês de aplicação dessa sanção.

7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% (quinze por cento) do
valor faturado do mês de aplicação dessa sanção.

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do contrato.
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OITAVO - A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão
zerados, de forma a não haver duplicidade na aplicação da sanção.

 

NONO - No caso de a CONTRATADA somar 8 (oito) pontos, fica facultada
ao CONTRATANTE, sem qualquer ônus financeiro para esta, a rescisão
unilateral do contrato.
DEZ - A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer
momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na
forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal.
ONZE - Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do
contrato será realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova
contratação feita pelo CONTRATANTE com terceiros.

PARÁGRAFO DOZE - A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará à Contratada o
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666, de 1993.
 
PARÁGRAFO TREZE - O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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.
 
PARÁGRAFO QUINZE - A licitante, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a prestação dos serviços, 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.
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso
na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
 
PARÁGRAFO DEZESSETE -       Se o licitante contratado não recolher o valor
da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data
da intimação para o pagamento, a importância será descontada
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
 
PARÁGRAFO DEZOITO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado.
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PARÁGRAFO DEZENOVE -       O período de atraso será contado em dias
corridos.
 
PARÁGRAFO VINTE - 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 nº
8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente,
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito
Privado.
 
PARÁGRFO VINTE E UM - Os atos administrativos de aplicação das sanções,
com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
 
PARAÁGRAFO VINTE E DOIS - Poderá a Administração considerar
inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade
pertinente, o atraso superior a 10 (dez) dias na entrega ou na regularização de
eventuais riscos.
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO
 
               O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do
objeto contratado.
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da
contratada, fica o TRE/AL autorizado a reter os créditos a que aquela teria
direito, até o limite do valor dos prejuízos causados à Administração, sem
prejuízo das penalidades aplicáveis.
 
CLÁUSULA TREZE- DAS ALTERAÇÕES
 
                   O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer
das hipóteses previstas no art. 65, da lei nº 8.666/93, observado o limite
estipulado no §1º do referido artigo.
CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019 E À PROPOSTA COMERCIAL
 
                   Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO nº 03/2019 e à proposta comercial da contratada,
evento SEI nº XXXX (Processo SEI nº XXXXXX).
 
CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO
 
                   O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da
União, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO
 
                   Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
                  
                   Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos
entre as partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando
couber.
                   E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o
presente Contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado
pelas partes abaixo.

 

     Maceió, ____de ____________ de 2019.

 

Pelo TRE/AL

 

    Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

 

 

Pela Contratada

      

 

Em 22 de janeiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/01/2019, às 18:17, 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
0490863 e o código CRC A08B4B55.

0005890-83.2018.6.02.8000 0490863v2
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S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: LVX Comércio e Serviços Ltda. - Me.; Objeto do 1º
Termo Aditivo: Proceder supressões de serviços na Planilha Orçamentária, constante do
Anexo I do Contrato original, adequando, proporcionalmente, o item 5.1, relativo ao
"Preço"; Fundamento Legal: Art. 65, inc. I, alínea "b" e § 1º da Lei nº 8.666/93; Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Elemento de Despesa:
33.90.39.16; Data da assinatura: 16/01/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2017/00451; Contrato n.º
018/2018.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Data Corpore Serviços de Telecomunicações e
Informática Ltda.-EPP; Objeto do 4º Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do
Contrato original por mais 12 (doze) meses; Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei
nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.97; Data da assinatura: 15/01/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-
2014/00121; Contrato n.º 052/2014.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processos nº 0026076-68.2018.4.03.8000, TRF 3ª REGIÃO e nº 0033483-28.2018.4.03.8000,
JFPG-SP; Espécie: Contrato nº 05.001.10.2019, firmado em 18/01/2019; Contratantes:
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-76 e JUSTIÇA
FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, CNPJ Nº 05.445.105/0001-78; Contratada:
ZOOM TECNOLOGIA LTDA., CNPJ nº 06.105.781/0001-65; Objeto: aquisição e instalação de
solução de armazenamento de dados, composta pela tecnologia de armazenamento
híbrida SSD, SAS e NL-SAS, periféricos (cabos, conectores, parafusos, travas, racks),
software de gerenciamento, migração de dados e suporte técnico oficial do fabricante;
Vigência: a partir da data de sua assinatura, pelo período de 60 meses; Valor Total: R$
1.350.000,00; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 043/2018, com fundamento
na Lei nº 8.666/93; Signatários: pelo Contratante, o Sr. Paulo Roberto Serraglio Junior,
Diretor-Geral do TRF 3ª REGIÃO, Dr. Caio Moysés de Lima, Juiz Federal Diretor do Foro da
Seção Judiciária de São Paulo, em exercício, e pela Contratada, o Sr. Guilherme Nunes
Silva.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 01/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: GPA TREINAMENTO
FÍSICO PERSONALIZADO EIRELI. OBJETO: Prestação de serviços de atividade laboral
compensatória. ORIGEM: PE nº 03/2019. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 107760, ND - 3390.39
e 2019NE5001787. PREÇO TOTAL: R$ 85.980,00. VIGÊNCIA: 21.01.2019 a 21.01.2020. PA:
0012548-37.2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO QUINTO ao Contrato nº 59/2013. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA. OBJETO: Prorrogação excepcional da
vigência do Contrato, cujo objeto é a locação de software MUMPS, por mais 04 meses,
a partir de 01/01/2019. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 085373; ND 3390.40 e Dot.
Orçamentária de 2019. VALOR TOTAL: R$ 13.276,72. PA: 0012476-26.2013.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 37/2018

O TRF 5ª Região torna publico que o objeto do Pregão Eletrônico nº
37/2018 (fornecimento de suprimento para impressoras) foi adjudicado e homologado
à empresa A V SUPRIMENTOS EIRELI (CNPJ nº 28.820.155/0001-93) no valor de R$
5.199,90 para o Lote 01 e de R$ 48.299,70 para o Lote 03. Os Lotes 02 e 04 restaram
fracassados por ausência de propostas válidas.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 22/01/2019) 090031-00001-2018NE000010

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Convênios nº 01/2019, 02/2019, 05/2019 e 06/2019; Processo nº 0005728-
88.2018.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº 8.666/1993; Partes: Município de Olho D'Água
das Flores/AL, CNPJ nº 12.251.468/0001-38; Município de Colônia de Leopoldina/AL ,
CNPJ nº 12.332.987/0001-20; Município de Maribondo/AL, CNPJ nº 12.236.873/0001-87
e Município de Piranhas/AL, CNPJ no 12.225.546/0001-20, e a União, através do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-38; Objeto: o apoio,
por parte dos referidos Municípios, com vistas ao funcionamento de postos de
atendimento da Justiça Eleitoral de Alagoas, para prestação de serviços inerentes à
Justiça Eleitoral, no que tange à cessão de imóvel e sua manutenção. Vigência: da data
de sua assinatura até o dia 31/12/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 02/2019; Processo SEI nº 0010897-56.2018.6.02.8000; Fund. Legal: Res.

22.685/07 do TSE; Partes: União, através do TRE/AL e a Empresa Brasileira de Serviços

Hospitalares - Hospital Universitário Professor Alberto Nunes, CNPJ nº 15.126.437/0020-

06; Objeto: cessão temporária de uso de 02 Urnas Eletrônicas do dia 22/01/2019 ao

dia 24/01/2019; Assinatura: 22/01/2019.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0005890-83.2018. Objeto: Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-
pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e
serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de 26 (vinte e seis)
smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos chips SIM
Card, conforme especificações e condições disponíveis no Edital e seus anexos.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 23/01/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-
5-00003-2019. Entrega das Propostas: a partir de 23/01/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/02/2019 às 14h30 no site
www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 21/01/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

P.A. nº 0000130-92.2019.6.03.8000. Termo de Inexigibilidade nº 1/2019. Contratante:
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Favorecido: Imprensa Nacional. Objeto: Prestação de
serviços de publicação dos atos oficiais da Justiça Eleitoral do Amapá no DOU, no período
de janeiro a dezembro de 2019. Fundamento Legal: art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.
VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Assinatura de ratificação em 21/01/2019, pelo
Contratante, Des. Manoel Brito, Presidente do TRE/AP.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 2/2018, para execução indireta de prestação de
serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa Vale do Ribeira Internet Ltda ME.
Objeto: Altera as Cláusulas Quarta e Vigésima Terceira do instrumento principal, para fins
de reajuste de valor e prorrogação do Contrato por mais 12 (doze) meses, para o período
de 26.01.2019 a 25.01.2020. O novo valor Mensal estimado será de R$ 6.854,28 (seis mil
e oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos). DATA DE ASSINATURA: em
22/01/2019. Signatários: Desembargador Manoel Brito, Presidente do TRE/AP, e Rogério
Claudionor Mendes, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 131/2018, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa WI FI SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME. OBJETO: Locação de toldos.
VALOR: R$7.016,90. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão nº 67/2018. DOTAÇ ÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.14; Ação 02.126.0570.7832.0001. PAD: 11461/2018.
VIGÊNCIA: Da data de assinatura até 30 dias após o final da locação. ASSINATURA:
21/01/2019. SIGNATÁRIOS: Fabíola Mazzei Vitório, pelo TRE-BA e a Sra. Taís Regina Cunha
Lima, pela Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2019, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA para eventual aquisição de mobiliário certificado.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e
5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: 13.760/2018.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. A S S I N AT U R A :
21/01/2019 SIGNATÁRIOS: Fabíola Mazzei Vitório, pelo TRE-BA, e o Sr. Gilmar Francisco
Milan, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 1. Mesa de escritório com tampo em
formato "L"

100 R$ 599,00

. 2. Mesa de escritório com tampo em
formato "L"

100 R$ 557,00

. 3. Mesa de escritório com tampo em
formato "L"

100 R$ 584,00

. 4. Mesa de escritório com tampo em
formato retangular

200 R$ 322,50

. 5. Mesa de escritório com tampo em
formato retangular

50 R$ 299,00

. 6. Mesa de escritório com tampo em
formato peninsular

25 R$ 795,58

. 7. Mesa de escritório com tampo em
formato peninsular

25 R$ 580,00

. 8. Mesa de reunião com tampo em
formato circular

30 R$ 375,00

. 9. Mesa de reunião com tampo em
formato elíptico

20 R$ 551,20

. 10. Mesa de reunião com tampo em
formato elíptico

10 R$ 709,80

. 11. Gaveteiro volante 400 R$ 300,00

. 12. Gaveteiro mesa 200 R$ 345,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 13.850/2018. Espécie: Contrato 2/2019. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e ROBÉRIO PINTO FREIRE ME. Objeto: aquisição de água
mineral natural, em garrafões de 20 litros, para abastecimento da Sede do TRE/CE e Fórum
Eleitoral. Valor: R$ 39.960,00. Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º
5.450/2005, Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações, bem como no PAD TRE n.º 13.850/2018.
Assina pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Robério
Pinto Freire. Data: 22/1/19.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 20/2018 celebrado com SERVIÇO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO. Objeto: visa ao acréscimo de 20 novos certificados
digitais do item cerificado PF-A3. Fundamento: art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações, e na autorização superior constante do Processo Administrativo Digital n.º
23.149/2018. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA:
22/01/2019.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de janeiro de 2019.

À CPREG,

ao Pregoeiro para realização do certame.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 23/01/2019, às 15:28, 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
0491517 e o código CRC 76ED727A.
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VOZOIcNPOFSL]UZFLnK\OSSXKLULSKZOPO[K_LFL]GKGGKIF̂XKLVKL]GF́KL]FGFLPKNPZ_SXKLVKSL[GFYFZTKS�

L

oilkp�i�

Eokook�RoL]KGL̀fLµSUSSUN[F¶LVOFSLKL]GF́KL]FGFLFLnK\OSSXKLVULEGKPUSSKLRV\ONOS[GF[OWKL�OSPO]ZONFG�LPKNS[O[_·VFL]KGLPKNV_[KL
VFLEKG[FGOFLNQaLhgdfh�LLnoigRp�LPKNPZ_OGLSU_SL[GFYFZTKS�LNKSL[UG\KSLVKL]FGHIGFJKLMNOPKLVKLFG[QLh²dLVFLpUOLbUVUGFZLNaL
�hhdgh��f

E_YZO�_UuSUQL

�USU\YFGIFVKGLiZUO[KGFZLkopR��kLokn̄RLb�p̄k

nKGGUIUVKGLoUIOKNFZLiZUO[KGFZLNKLU̧UGP·POKLVFLS_YS[O[_ÔXK
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de janeiro de 2019.
Sr. Assessor Jurídico da Direção Geral.
 
Reporto-me no presente para solicitar de V.Sª o

necessário pronunciamento quanto aos argumentos jurídicos
apresentados por pretenso licitante em peça impugnatória ao
Edital 03/2019, evento SEI Nº 0493647. 

Aguardo retorno o mais breve possível,
considerando o prazo exíguo para decisão deste subscritor. 

Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 09/04/2019, às 13:24, 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
0493633 e o código CRC DEC93944.
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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 janeiro de 2019.
Senhor Secretário de Administração, 
 
 
Tendo em vista a impugnação apresentada pela

Claro S.A., acerca de itens do edital do PE nº 03/2019, que
visa à contratação de serviços de telefonia celular, e
observando que os temas suscitados  advieram do termo de
referência elaborado pelo setor requisitante (itens 10.2 e
18.3,"d"), parece de bom alvitre, inicialmente,  que se colha
sua justificativa.

 
Atenciosamente,  

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 29/01/2019, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0493698 e o código CRC BCEEEC33.
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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 : 0005890-83.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : PE 03/2019. TELEFONIA MÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.

 

Parecer nº 156 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

O Ilmo. Sr. Pregoeiro solicita a elaboração de
parecer acerca do pedido de impugnação formulado pela
empresa Claro S.A. (0493647), versando sobre possíveis
inadequações do edital do certame licitatório em epígrafe.

 
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 
Neste ponto, é de interesse transcrever o que

dispõe a respeito o Decreto nº 5.450/05, verbis:
 

“Art.18. Até dois dias úteis antes da data
fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato
convocatório do pregão, na forma
eletrônica.

§1o Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo
setor responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no
prazo de até vinte e quatro horas.

§ 2o Acolhida a impugnação contra o ato
convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.”
 

Estando o referido pregão eletrônico marcado para
ocorrer no dia 05 de fevereiro  e tendo sido enviado o pedido
de impugnação ontem, dia 29 de janeiro, clara sua
tempestividade, pelo que deve ser conhecido, considerando,
ainda, que, a teor da legislação supracitada, qualquer pessoa
é parte legítima para impugnar o ato convocatório.

 
2. DOS QUESTIONAMENTOS DA  CLARO S.A.

   

2.1 MULTAS ABUSIVAS

 
A impugnante insurge-se contra a redação do

subitem 15.4, alínea "d", do edital, que determina:
 

"A Licitante ficará sujeita a aplicação das
seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa compensatória de até 10% (dez
por cento), calculada sobre o valor total
do Contrato, devidamente atualizado, na
hipótese de recusa injustificada da
licitante vencedora em retirar a Nota de
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Empenho e/ou assinar o instrumento
contratual, no prazo de 05 (cinco) dias,
após regularmente convocada;
c) multa de mora no percentual de
correspondente a 1% (um por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato,
por dia de inadimplência, limitado a 15
(quinze) dias corridos, caracterizando
inexecução parcial do Contrato;
d) multa de mora no percentual de
correspondente a 2% (dois por
cento), calculada sobre o valor total
do Contrato, por dia de
inadimplência, a partir do 16º
(décimo sexto) dia até o limite de 30
(trinta) dias corridos, caracterizando
inexecução parcial do Contrato;
e) multa compensatória no percentual de
até 10% (dez por cento),  calculada sobre
o valor total do Contrato, pela
inadimplência além do prazo de 30 (trinta)
dias corridos, caracterizando inexecução
total do Contrato;
f) suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não
superior a dois anos;
g) declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a
Administração pelos prejuízos
resultantes."

 
 
Note-se que o dispositivo vergastado apresenta

consonância com a legislação de regência, a saber, os arts. 86
e 87,  da Lei nº 8.666/93, verbis:

 
"Art. 86.  O atraso injustificado na execução do
contrato sujeitará o contratado à multa de
mora, na forma prevista no instrumento
convocatório ou no contrato.

§ 1o  A multa a que alude este artigo não
impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras
sanções previstas nesta Lei.

§ 2o  A multa, aplicada após regular processo
administrativo, será descontada da garantia do
respectivo contratado.

§ 3o  Se a multa for de valor superior ao valor
da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, a
qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou
ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

 
Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do
contrato a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as
seguintes sanções:
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I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento
convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2
(dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior.

§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor
da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou
cobrada judicialmente.

§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV
deste artigo poderão ser aplicadas juntamente
com a do inciso II, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3o  A sanção estabelecida no inciso IV deste
artigo é de competência exclusiva do Ministro
de Estado, do Secretário Estadual ou
Municipal, conforme o caso, facultada a defesa
do interessado no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo
a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos
de sua aplicação."        

 
Observe-se que a lei remete ao ato convocatório ou

ao contrato o tratamento devido, pelo que interessa ao
deslinde da questão, à sanação de irregularidade e ao atraso
injustificado no cumprimento do objeto.

Ademais, a aplicação dessa ou de qualquer outra
penalidade, será antecedida de  processo administrativo que
assegurará à contratada o contraditório e a ampla defesa. E
ainda, caso a contratada não  possa  cumprir os prazos
estipulados para a prestação dos serviços, 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, conforme se depreende do item 15.13 e
seguintes do edital:

 
"15.13. A aplicação de qualquer das
penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará à
Contratada o contraditório e a ampla
defesa, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 15.14.
O valor da multa, apurado após regular
procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.
15.15. Na aplicação das penalidades
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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.
15.16. A licitante, quando não puder
cumprir os prazos estipulados para a
prestação dos serviços, 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.
15.17. Do ato que aplicar as penalidades
caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/93."
 

 É evidente que tal tratamento não
poderá prescindir da observação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e é o que ocorre no
presente caso, haja vista a previsão editalícia, da aplicação de
multa calculada sobre o valor total do contrato, para o caso de
atraso superior a 15 dias, para o qual a empresa não
apresente justificativa, o que, convenhamos, pode ser
ensejador de reprimenda proporcional ao dano derivado da
falta do serviço.

Em suma, é verdade que a inexecução poderá ser
considerada grave, caso venha a ocorrer um atraso de grande
monta na execução dos serviços ou na regularização de
eventuais vícios, sem justificativa plausível, o que, diante da
necessidade e importância do serviço a ser contratado -
telefonia móvel -   soa bastante razoável, devendo-se lembrar,
ainda, que são plenamente assegurados à futura contratada,
em qualquer hipótese, a ampla defesa e o contraditório, de
acordo com previsão editalícia.

 
Verifique-se que o Tribunal de Contas da União,

paradigma a ser sempre observado nessa seara, adota
percentuais sancionatórios elevados, certamente à luz de
argumentos ponderados acerca na gravidade do
inadimplemento da prestação do serviço. Nesse sentido, cite-
se o edital do  pregão eletrônico nº 05/2019, que visa à
contratação de seviços de vigilância armada, obtido no site do
TCU, nesta data:

 
"CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS
SANÇÕES

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº
10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será
descredenciada do SICAF, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, garantida a ampla
defesa, sem prejuízo da rescisão
unilateral do contrato e da aplicação de
multa de até 30% (trinta por cento)
sobre o valor total anual da
contratação, a CONTRATADA que:
1.1. Apresentar documentação falsa;
1.2. Fraudar a execução do contrato;

Parecer 156 (0493715)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 856



1.3. Comportar-se de modo inidôneo;
1.4. Cometer fraude fiscal; ou
1.5. Fizer declaração falsa.
2. Para os fins do item 1.3, reputar-se-ão
inidôneos atos tais como os descritos nos
artigos 92, parágrafo único, 96 e 97,
parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
3. Com fundamento nos artigos 86 e 87,
incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e
no art. 7º da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, nos casos de retardamento,
de falha na execução do contrato,
inexecução parcial ou de inexecução total
do objeto, garantida a ampla defesa, a
CONTRATADA poderá ser sancionada,
isoladamente, ou juntamente com as
multas definidas nos itens e nas tabelas 1
e 2 abaixo, com as seguintes sanções:
3.1. Advertência;
 3.2. Suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração do
Tribunal de Contas da União (TCU), por
prazo não superior a dois anos;
3.3. Declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes
e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior; ou
3.4. Impedimento de licitar e contratar
com a União e descredenciamento no
SICAF, ou nos sistemas de cadastramento
de fornecedores a que se refere o inciso
XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo
prazo de até cinco anos.
4. Configurar-se-á o retardamento da
execução quando a CONTRATADA:
4.1. Deixar de iniciar, sem causa
justificada, a execução do contrato após
10 (dez) dias contados da data estipulada
para início da execução contratual;
4.2. Deixar de realizar, sem causa
justificada, os serviços definidos no
contrato por 3 (três) dias seguidos ou por
10 (dez) dias intercalados.
5. No caso de retardamento da execução,
a CONTRATADA poderá ser sancionada
com multa de 5% do valor anual do
contrato.
6. Configurar-se-á a falha na execução do
contrato quando a CONTRATADA se
enquadrar em qualquer das situações
previstas na tabela 2 abaixo, respeitada a
graduação de infrações conforme a tabela
1 desta cláusula.
7. Configurar-se-á a inexecução parcial do
objeto quando a CONTRATADA:
7.1. Deixar de iniciar, sem causa
justificada, a execução do contrato após
20 (vinte) dias contados da data
estipulada para início da execução
contratual;
7.2. Deixar de realizar, sem causa
justificada, os serviços definidos no
contrato por 5 (cinco) dias seguidos ou
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por 20 (vinte) dias intercalados.
8. No caso de inexecução parcial do
objeto, garantida a ampla defesa e o
contraditório, a CONTRATADA estará
sujeita à aplicação de multa de 20%
(vinte por cento) do valor anual do
contrato.
9. Configurar-se-á a inexecução total do
objeto quando a CONTRATADA:
9.1. Deixar de iniciar, sem causa
justificada, a execução do contrato após
30 (trinta) dias contados da data
estipulada para início da execução
contratual;
9.2. Deixar de realizar, sem causa
justificada, os serviços definidos no
contrato por 7 (sete) dias seguidos ou por
30 (trinta) dias intercalados.
10. No caso de inexecução total do
objeto, garantida a ampla defesa e o
contraditório, a CONTRATADA estará
sujeita à aplicação de multa de 30%
(trinta por cento) do valor anual do
contrato.
 11. O contrato poderá será rescindido
unilateralmente pela Administração, nos
casos de falha na execução do contrato,
inexecução parcial ou inexecução total do
objeto, sem prejuízo da aplicação das
sanções nele previstas e em legislação
específica."  
 

 
De qualquer forma, dada a ponderação da

penalidade quanto à criticidade do evento, parece de bom
alvitre submeter a proposição ao setor requisitante, que
poderá avaliar, à luz da necessidade dos serviços, sua
adequação.

Assim, caso o setor requisitante mantenha tal
redação, esta AJ-DG entende que nada há a prover
relativamente a esse questionamento.

 
2.2 DO PRAZO DE ENVIO DAS FATURAS

 
A empresa insurge-se contra a redação do item 10.2

do termo de referência: 
 

"10. PAGAMENTO
10.1. O pagamento mensal dependerá da
utilização dos serviços, podendo haver
variação entre as quantidades
efetivamente utilizadas e as quantidades
estimadas neste processo de contratação
10.2. a nota fiscal dos serviços
prestados deverá ser remetida, em
papel ou em arquivo eletrônico, com
antecedência mínima de 10 (dez) dias
úteis em relação à data de seu
vencimento, para que o gestor do
contrato possa realizar sua
verificação e, não havendo
problemas, promover as medidas
necessárias ao pagamento, podendo
ser realizado por meio do código de
barras contido na fatura ou por
ordem bancária."
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Registre-se que citada disposição não consta do

corpo do edital propriamente dito, nem da minuta do contrato.
O edital informa, em seu item 16, que as

disposições relativas ao pagamento encontram-se dispostas na
cláusula quarta do contrato.

Por sua vez, o parágrafo segundo, da cláusula
quarta, da minuta do contrato, preconiza que a contratada
deverá apresentar mensalmente, para pagamento, as contas 
das linhas telefônicas disponibilizadas através da conexão:

 
"CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA
FORMA DE PAGAMENTO
O contratante pagará à contratada, pelos
serviços prestados, os preços constantes
de sua proposta, sendo de R$ XX (XXXX)
o valor global estimado deste contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento
mensal dependerá da utilização dos
serviços, podendo haver variação entre as
quantidades efetivamente utilizadas e as
quantidades estimadas na proposta de
preços da contratada).
PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada
deverá apresentar mensalmente, para
pagamento, as contas telefônicas das
linhas telefônicas disponibilizadas
através da conexão.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As contas
deverão ter valor fiscal e apresentar na
fatura encaminhada os valores das
ligações locais de forma separada (móvel-
fixo e móvel-móvel).
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento
será creditado em conta corrente da
contratada, mediante ordem bancária, ou
através de código de barras, no prazo de
10 (dez) dias úteis contados a partir da
apresentação da fatura/nota fiscal,
devidamente atestada a cargo da
fiscalização desde que os serviços estejam
em conformidade com as exigências
contratuais e não haja fato impeditivo
imputável à contratada.
PARÁGRAFO QUINTO - Sendo
identificada cobrança indevida, os fatos
serão informados à CONTRATADA, e a
contagem do prazo para pagamento será
reiniciada a partir da reapresentação do
documento para pagamento devidamente 
 corrigido, acompanhado dos
detalhamentos de cada número, também
devidamente corrigidos, admitindo-se que
o documento corrigido possa ser um
boleto para pagamento, fazendo
referência a Nota Fiscal contestada e
dando quitação à mesma.
PARÁGRAFO SEXTO - Sendo identificada
cobrança indevida após o pagamento da
Nota Fiscal, os fatos serão informados à
CONTRATADA para que seja feita glosa
do valor correspondente no próximo
documento de cobrança.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O aceite dos
serviços prestados por força desta
contratação será feito mediante ateste das
Notas Fiscais.
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PARÁGRAFO OITAVO - Após o
encerramento do contrato, os serviços
utilizados decorrentes desta contratação
deverão ser cobrados no prazo máximo de
60 (sessenta) e 90 (noventa), para as
modalidades local e longa distância
nacional, respectivamente.
PARÁGRAFO NONO - Poderão ser
descontados dos pagamentos os valores
atinentes às penalidades eventualmente
aplicadas.
PARÁGRAFO DEZ – Em nenhuma
hipótese haverá antecipação de
pagamento.
PARÁGRAFO ONZE - Nenhum pagamento
será efetuado à contratada, enquanto
pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta,
em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços."
 

De outra banda, a empresa impugnante esclarece
(0493647) que "a CLARO disponibiliza outras ferramentas de
acesso às faturas tais como: o serviço de conta on line -
disponível a qualquer tempo que o usuário queira acessar -
através do CLARO on line as faturas ficam disponíveis com
uma antecedência de cerca de 30 (trinta) dias antes do
vencimento, também pode-se solicitar a segunda via de
faturamento ao GSINC através do *860, do e-mail
gsingov@claro.com.br. 

 
Considerando que tudo o acima exposto, inclusive

que a nota fiscal de serviços/fatura pode ser acessada por
meio eletrônico e que a empresa disponibiliza com
antecedência de 30 DIAS, não se enxerga motivo para
alteração do edital.  

 
3. CONCLUSÃO

 
Assim sendo, prestados os esclarecimentos, esta AJ-

DG, sob o ponto de vista jurídico e legal, sugere a
manutenção da redação do edital, salvo eventuais
intervenções do setor requisitante,  como acima sugerido.

 
Este é o parecer, que se encaminha ao Sr.

Pregoeiro, para as providências que entender convenientes. 
  

 
 

  
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 30/01/2019, às 09:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0493715 e o código CRC 7813A29A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2019.
Senhor Pregoeiro,
Em face do Parecer 156 do Ilustre Assessor Jurídico

da Direção-Geral (0493715), esta Secretaria vem informar que
não tem nada a acrescentar ao referido parecer.

Posto isto, sigam os autos a Vossa Senhoria para
decisão.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/01/2019, às 14:20, 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
0494103 e o código CRC B54D15AE.

0005890-83.2018.6.02.8000 0494103v1

Despacho GSAD 0494103         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 861



30/01/2019 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=875831&Texto=T&prgCod=772507

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=875831&Texto=T&prgCod=772507 1/1

 

 

Impugnação 30/01/2019 17:34:13
 
Em síntese a impugnante relata a aplicação abusiva de multas em pretenso instrumento contratual, bem como prazos
desprovidos de razoabilidade visando o envio de notas de serviços, todos transcritos nos itens 15.4, alínea “d”, sanções
administrativas Edital e item 10.2 MINUTA DE CONTRATO.

 
Fechar
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Resposta 30/01/2019 17:34:13
 
IMPUGNAÇÃO EDITAL 03/2018-DECISÃO PREGOEIRO.A Empresa Claro S.A, CNPJ Nº 40.432.544/0001-47, encaminhou
tempestivamente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pedido de IMPUGNAÇÃO ao Ato Convocatório, Edital nº 03/2019,
Pregão Eletrônico que busca a contratação de serviços de telefonia móvel.Em síntese a impugnante relata a aplicação
abusiva de multas em pretenso instrumento contratual, caso a licitação em questão tenha êxito, bem como prazos
desprovidos de razoabilidade visando o envio de notas de serviços, todos transcritos nos itens 15.4, alínea “d”, sanções
administrativas e item 10.2 do termo de referência, este parte integrante do Edital em questão.Preliminarmente, a Unidade
Jurídica deste Regional, responsável pela análise e aprovação do Edital, fez menção à Lei 8.666/93, arts. 86, 87 e seus
respectivos parágrafos, afirmando que as normas insculpidas nos artigos e diploma legal em evidência remetem ao ato
convocatório a necessidade de dar o devido tratamento nos casos de inadimplência contratual, cabendo aos gestores se
utilizarem do devido processo legal, garantindo a ampla defesa e o contraditório, para tanto o Edital enaltece:“15.15. 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.”Reforça a Assessoria Jurídica TRE/AL em parecer:“....Em
suma, é verdade que a inexecução poderá ser considerada grave, caso venha a ocorrer um atraso de grande monta na
execução dos serviços ou na regularização de eventuais vícios, sem justificativa plausível, o que, diante da necessidade e
importância do serviço a ser contratado - telefonia móvel - soa bastante razoável, devendo-se lembrar, ainda, que são
plenamente assegurados à futura contratada, em qualquer hipótese, a ampla defesa e o contraditório, de acordo com
previsão em Edital.Verifique-se que o Tribunal de Contas da União, paradigma a ser sempre observado nessa seara, adota
percentuais de multas elevados, certamente à luz de argumentos ponderados acerca na gravidade do inadimplemento da
prestação do serviço. Nesse sentido, cite-se o edital do pregão eletrônico nº 05/2019, que visa à contratação de seviços de
vigilância armada, obtido no site do TCU, nesta data: ´CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES 1. Com fundamento no
artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total anual da contratação, a CONTRATADA que...” A empresa
impugnante, em outra insurreição, ataca a dissertação do item 10.2, Minuta de Contrato, em especial, discorda do prazo de
10(dez) dias úteis, anteriores ao vencimento, para envio de papel ou arquivo eletrônico da nota fiscal de serviços.É mister
asseverar, assim como alertado pela Assessoria Jurídica deste Regional, a referida exigência não consta no corpo do
Instrumento Convocatório, ou seja, as disposições inerentes a liquidação de despesa contratual apresenta-se na CLÁUSULA
QUARTA DE MINUTA DE CONTRATO.Nessa medida, não prospera os argumentos insculpidos na peça impugnante relativos
ao prazo de apresentação de notas fiscais de serviços visando à necessária efetivação do pagamento por parte deste
Regional, é inócuo os argumentos da empresa, para tanto transcrevemos o pronunciamento do Assessor Jurídico no tema
ora em análise: “....De outra banda, a empresa impugnante esclarece (0493647) que "a CLARO disponibiliza outras
ferramentas de acesso às faturas tais como: o serviço de conta on line - disponível a qualquer tempo que o usuário queira
acessar - através do CLARO on line as faturas ficam disponíveis com uma antecedência de cerca de 30 (trinta) dias antes do
vencimento, também pode-se solicitar a segunda via de faturamento ao GSINC através do *860, do e-mail
gsingov@claro.com.br.” Dessa forma, a impugnante desfaz os argumentos sobra a impossibilidade de apresentação de
Notas Fiscais em no prazo estabelecido em Minuta de Contrato.Pelo exposto, corroborando com a Assessoria Jurídica deste
Regional, indeferimos os pedidos formulados pela Empresa Claro S.A. PREGOEIRO.

 
Fechar
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 671 - TRE-AL/PRE/PREG

 
Sr. Secretário de Administração.
 
Reporto-me no presente para solicitar  respostas ao pedido de
esclarecimento encaminhado pela Empresa Oi-MÓVEL  S.A, evento
SEI Nº 0494508 , considerando que o responsável pela elaboração do
termo de referência encontra-se lotado na Unidade de V.Sª, o
servidor Rodrigo Ferreira Moura.
 
Respeitosamente.
 
PREGOEIRO.

 

 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 30/01/2019, às 18:58, 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
0494504 e o código CRC 3AF41870.
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Brasília, 30 de janeiro de 2019

À/AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Questionamentos

Referência Pregão Presencial N° 03/2019

Sr. Pregoeiro,    

A OI MÓVEL S.A., em Recuperação Judicial, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no
Setor Comercial Norte, Quadra 3, Bloco A, Edifício Estação Telefônica, térreo, parte 2, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 05.423.963/0001-11, tendo em vista a intenção de participar do referido certame,
vem solicitar junto a esse respeitoso órgão os seguintes esclarecimentos:

Questionamento 1 – Franquia de dados

“6.17. Para o serviço de dados ilimitados, os dispositivos de comunicação deverão ser habilitados e

aptos para funcionamento nos principais centros urbanos, especialmente nas capitais, com as fran-

quias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço, incluindo a assinatura de provedor de

acesso à Internet, com garantia de Taxa de Transmissão Instantânea nominal mínima de 40% (qua-

renta por cento) da velocidade de 1 Mbps para 3G, 4 Mbps para 4G e a velocidade disponível na

área local nos casos de 2G, sempre obedecendo as normativas da ANATEL. Após a ultrapassagem

do limite da franquia, a redução da velocidade do acesso a dados não poderá ser inferior a 128

Kbps, e não deverá gerar custos adicionais por dados transferidos além da franquia..”

Informamos que o entendimento do Tribunal Regional Federal, quanto à manutenção do acesso à

internet, está aderente ao que o mercado adota. No entanto, há uma linha de entendimento que a

velocidade de conexão após o fim da franquia se reduz, em média, a no mínimo 100 kbps.

Assim, solicitamos a aceitação deste entendimento e que seja alterado no edital para 100 kbps.

Nossa solicitação será atendida?

Questionamento 2 – Atestado de capacidade técnica

“9.6.1) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia – CREA da região a que estiver vinculada a licitante;”
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A Lei de Licitações reprova a adoção de cláusulas discriminatórias fundadas em critérios não perti-
nentes ou não relevantes para o objeto da contratação, como se vê do inciso I do § 1º do art. 3º: 

“Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isono-
mia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvol-
vimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publi-
cidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julga-
mento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

§ 1o  É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições

que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos ca-
sos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da na-
turalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância imperti-
nente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a
12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;” (grifo nosso)

Da leitura do referido dispositivo legal, verifica-se que ao invés de declarar a invalidade de determi-
nada espécie de cláusulas, a Lei de Licitações emite proibição dirigida aos responsáveis pela elabo-
ração do ato convocatório, na tentativa de evitar a concretização do vício, antes que de reprimir, em
momento posterior, a sua ocorrência. 

Assim, a regra aplica-se à elaboração dos atos de convocação de licitação. Seus destinatários são
os titulares da atribuição de elaborar, aprovar, ratificar ou homologar os atos convocatórios. 

A Administração Pública, em qualquer licitação, tem o direito de se assegurar da idoneidade, da ca-
pacidade operacional e da regularidade relativa à constituição das pessoas jurídicas candidatas. O
estabelecimento de exigências que visam à comprovação dessas condições situa-se na margem de
discricionariedade deferida ao agente do Poder Público. No entanto, tais exigências não podem ul-
trapassar os limites legais concernentes a essa comprovação. 

Nesse sentido é o entendimento de Marçal Justen Filho a respeito do tema:

“O dispositivo não significa, porém, a vedação a cláusulas restritivas da participação. Não
impede a previsão de exigências rigorosas, nem impossibilita exigências que apenas pos-
sam ser cumpridas por pessoas específicas. O que se veda é a adoção da exigência desne-
cessária ou inadequada, cuja previsão seja orientada não a selecionar a proposta mais van-
tajosa, mas a beneficiar alguns particulares. Se a restrição for necessária para atender ao
interesse coletivo, nenhuma irregularidade existirá em sua previsão. A invalidade não reside
na restrição em si mesma, mas na incompatibilidade dessa restrição com o objeto da licita-
ção.”[4] 

Com efeito, a incompatibilidade poderá derivar de a restrição ser excessiva ou desproporcionada às
necessidades da Administração. Poderá, também, decorrer da inadequação entre a exigência e as
necessidades da Administração.

O Edital tem que estabelecer as regras necessárias para a seleção da proposta mais vantajosa.
Respeitadas as exigências necessárias para a seleção da proposta mais vantajosa para a Adminis-
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tração, deverão ser invalidadas todas as cláusulas que, ainda indiretamente, prejudiquem o caráter
competitivo da licitação.

Portanto, a previsão de exigência no Edital que não tenha pertinência e relevância para a seleção
da proposta mais vantajosa é discriminatória e deve ser excluída.

Esse também é o  entendimento  do  Tribunal  de Contas  da  União,  manifestado  no Acórdão n.º
1312/2008 (Plenário):

“Abstenha-se de incluir em instrumentos convocatórios exigências não justificadas que res-
trinjam o caráter competitivo das licitações, em observância ao art. 37, inciso XX I, da Cons-
tituição Federal e em atendimento aos dispositivos legais que vedam clausulas editalícias
restritivas da competitividade, em especial o art. 3o, § 1o, inciso I, o art. 30, § 1o, inciso I, e
§ 5o, da Lei no 8.666/1993.”

Os serviços de telecomunicações, objeto ora licitado, são regulados pela Lei Geral de Telecomuni-
cações (Lei 9.472, de 16 de julho de1997), a qual dispõe em seu artigo 6º o seguinte:

“Art. 6º Os serviços de telecomunicações serão organizados com base no princípio da li-

vre ampla e justa competição entre todas as prestadoras, devendo, o Poder Público

atuar para propiciá-la, bem como para corrigir os efeitos da competição imperfeita e repri-
mir as infrações da ordem econômica.” (grifo nosso)

Especialmente quanto ao setor de telecomunicações, não há uma ampla gama de opções, o que
impede a inclusão de qualquer tipo de condição que impeça ou dificulte a participação das operado-
ras em procedimentos licitatórios, sob pena de efetiva redução na competição.

Ratificando o dever do poder público de ampliar a competição entre as Operadoras, com padrões
de qualidade compatíveis com as exigências dos usuários, o art. 2º, inciso III, da LGT assim deter-
mina:

“Art. 2° O Poder Público tem o dever de:
(...)

III - adotar medidas que promovam a competição e a diversidade dos serviços, incre-
mentem sua oferta e propiciem padrões de qualidade compatíveis  com a exigência  dos
usuários;” (grifo nosso)

No presente caso, as exigências impostas pelo Edital são medidas extremamente restritivas à parti-
cipação de interessados, cuja consequência direta será reduzir a participação das empresas que,
nos termos da regulamentação dos serviços de telecomunicações, possuem outorga para presta-
ção de todos os serviços licitados.

A prevalecer tais exigências, restará frustrada a contratação pretendida e, consequentemente, não
será garantida a contratação mais vantajosa para a Administração, razão pela qual requer sejam
excluídos os itens 18.2, 18.2.1, 18.2.2 e 18.24.

Assim a obrigatoriedade referente aos dados no atestado de capacidade técnica reconhecido pelo
CREA de uma UF  especifica  é excessivo e desnecessário, uma vez que o documento que atesta a
capacidade técnica deste mesmo serviço pode ser averbado por CREAS  nacionais onde temos
atestados por diversas UF’s  em  que nada impacta na entrega do projeto  Assim, não há a possibli-
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dade de garantir que os atestados emitidos pela empresa contratada seja especifica da UF onde
será instalado o serviço.

Uma forma interessante de garantir o serviço prestado para uma empresa qualificada pode ser por
meio da solicitação de um atestado averbado no CREA, porém reconhecido pro CREAS de outras
UF’s sendo esta uma prática comum e aceitável entre contratadas e contratantes.

Assim, solicitamos que este item possa ser atendido de modo que seja retirada a obrigatoriedade
da entrega de atestado de capacidade técnica especifico de uma UF e possa ser entregue atestado
averbado por outras Unidades da Federação.

Nossa solicitação será atendida?

Questionamento 3 – Sistema para detecção de defeitos

“6.25. A CONTRATADA deverá dispor de sistemas de supervisão para atuar preventivamente na
detecção de defeitos.”

A exigência de pro atividade para reparos para mobilidade se torna excessiva porque foge do esco-

po da tecnologia, além de não ser uma prática de mercado.

Além disso, conforme é previsto no próprio Termo de Referência, no item 6.25, a CONTRATADA irá

manter um telefone franqueado, gratuito (tipo 0800), 24 horas por dia, sete dias por semana, para a

solicitação de reparos por parte da CONTRATANTE.

Desta forma, solicitamos a exclusão deste item do Edital.

Nossa solicitação será atendida?

Questionamento 4 – Quanto a cobertura

“6.1. Os serviços de telecomunicações móvel pessoal e de internet móvel pessoal deverão ser de
característica pós-pago, tecnologia digital, sendo que os acessos habilitados com serviço de dados,
deverão ser com tecnologia que permita fazer e receber ligações, e, conexão à internet tipo 4G ou
superior, onde haja disponibilidade, sem a necessidade de habilitação de outro equipamento”

Entendemos que caso a CONTRATADA não possua disponibilidade de cobertura 4G em todas as

localidades, o mesmo poderá entregar pelo menos cobertura de voz (GSM) e tecnologia 2G, não

sendo obrigatória a cobertura com a tecnologia 3G/4G.

Obviamente que algumas localidades já possuem sim a tecnologia 3G/4G, porém este entendimen-

to se deve ao fato de nenhuma Operadora possuir cobertura em todas as localidades relacionadas,

não sendo um item que irá também restringir a participação das potenciais licitantes. Pois consegui-

mos atender aos principais endereços garantindo cobertura mínima no CN (Código Nacional) das

respectivas localidades, sendo esta cobertura outdoor, respeitando os limites de sombra e também

considerando esta cobertura nas áreas de perímetro urbano, sendo a cobertura nas áreas de perí-

metro rural feita conforme delimitação e regulamentação da ANATEL e regras já estabelecidas para

as operadoras do Serviço Móvel Pessoal para ambos os perímetros.

Nosso entendimento está correto?

Pág. 4

Informação PEDIDO DE ESCLARECIMENTO OI-TELEMAR (0494508)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 868



Questionamento 5 – Prazo de entrega

“15.6. O prazo de entrega, deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, no caso dos SIM Cards, já devi-
damente preparados para ativação do serviço, e de até 30 (trinta) dias corridos para os aparelhos
smartphones, contados a partir da data de assinatura do contrato.”

Para ampliar a competitividade e participação no certame e proporcionar preço mais vantajoso para

essa Administração, faz-se necessário o aumento do prazo de fornecimento e ativação especificado

no edital de forma a garantir a perfeita entrega em prazo exequível, conforme prática de mercado. 

Esclarecemos que este fornecimento envolve diversos processos internos e análises de diferentes

áreas da Contratada, bem como a verificação do estoque de equipamentos e eventual solicitação

junto ao fabricante, além do devido envio para o endereço da Contratante, fato que pode impactar

diretamente no prazo dependendo da localidade uma vez que esta entrega é feita normalmente pe-

los Correios.

Sendo assim, solicitamos que este prazo especificado no edital seja alterado para até 30 dias corri-

dos. Para a entrega dos SIM Cards e dos aparelhos.

Nossa solicitação será atendida?

Questionamento 6 – Prazo de restabelecimento do serviço

“6.23. A CONTRATADA deverá manter em funcionamento contínuo todos os acessos móveis pes-

soais, sendo que, na hipótese de ocorrência de interrupções, as falhas deverão ser corrigidas e o

serviço restabelecido em no máximo 24 (vinte e quatro) horas. O bloqueio dos terminais, somente

poderá ser executado por solicitação formal do CONTRATANTE.”

Solicitamos que o prazo para reestabelecimento do serviço seja de no máximo 48 horas prazo este

comum para serviço de mobilidade e praticado no mercado.

Nossa solicitação será atendida?
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2019.
 
 

À PREG.
 
Senhor Pregoeiro,
 
Retornando hoje de férias, tenho a prestar os

seguintes esclarecimentos, em face do pedido formulado pela
empresa Oi Móvel S.A. (evento nº 0494508), conforme segue:

a) Em relação ao questionamento 1 - franquia
de dados: a empresa solicita que, em relação a franquia de
dados prevista no item 6.17 do Termo de Referência, a
redução da velocidade do acesso a dados, após o consumo da
franquia contratada, mantenha o mínimo de 100 kbps em vez
de 128 kbps como previsto no Termo de Referência, sem
apresentar nenhum fundamento razoável para tanto.
Entretanto, considero que a regra estabelecida não carece de
revisão.

b) Em relação ao questionamento 2 - Atestado
de capacidade técnica: acredito que houve uma
interpretação equivocada da empresa em relação ao previsto
no item 9.6.1 do edital, uma vez que exigência da certidão de
registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA é o da região a que estiver
vinculada a licitante, ou seja, da UF da sede da empresa e não
da UF onde será prestado o serviço. Assim, a solicitação não
procede.

c) Em relação ao questionamento 3 - Sistema
para detecção de defeitos: esclareço que essa exigência foi
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observada em diversos editais congêneres de licitações
exitosas de outros órgãos públicos, durante a pesquisa que
embasou a elaboração do termo de referência, o que
aparentemente, s.m.j., tem acolhida na prática de mercado.
Entendo, assim, que a regra deve permanecer. 

d) Em relação ao questionamento 4 - Quanto à
cobertura: informo que o entendimento apresentado pela
empresa procede, até mesmo pelo que consta no item 6.17 do
Termo de Referência.

e) Em relação ao questionamento 5 - Prazo de
entrega: esclareço que o prazo assinalado no Termo de
Referência, no item 15.6, de 30 dias corridos para entrega dos
aparelhos smartphones e de 10 dias para os SIM Cards com
linha ativa, é bastante razoável, considerando que geralmente
as operadoras efetuam a ativação de uma linha em prazo bem
menor. Assim, nesse ponto, também é desnecessário qualquer
ajuste.

f) Em relação ao questionamento 6 - Prazo de
restabelecimento do serviço: igualmente à resposta
referente ao questionamento 3, informo que a regra
prevista foi observada em diversos editais congêneres de
licitações exitosas de outros órgãos públicos, durante a
pesquisa que embasou a elaboração do termo de referência, o
que aparentemente, s.m.j., tem aceitação na prática
de mercado, de modo que defendo a manutenção da regra
prevista no edital.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 04/02/2019, às 18:17, 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
0496164 e o código CRC C47F4D5D.

0005890-83.2018.6.02.8000 0496164v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 837 - TRE-AL/PRE/PREG

Caro Colega.
 
Reporto-me no presente para solicitar a análise, exclusivamente

técnica, da proposta encaminhada pela empresa classificada em 1º lugar no
pregão objeto deste processo eletrônico.

 
Agradeço.
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 09/04/2019, às 13:24, 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
0497315 e o código CRC 87A04CE4.

0005890-83.2018.6.02.8000 0497315v2
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Número da Certidão: CI - 1949489/2018 Válida até: 31/03/2019

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho,

para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos

termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa

jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em

débito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito

de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos

responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer

modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social:  TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ: 02.558.157/0001-62

Endereço: Avenida AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 32º ANDAR
CIDADE MONÇÕES
04571-936 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA-SP: 0549094         Data do registro: 21/01/2000

Capital Social:  R$ *************63.571.415.865,09 reais

Observação:

Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente.
EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA ELÉTRICA.

Objetivo Social:

"a) A exploração de serviços de telecomunicações; e
b) O desenvolvimento das atividades necessárias ou uteis a execução desses serviços, na 
conformidade das concessões, autorizações e permissões que lhe forem outorgadas.
Paragrafo Único - Na consecução do seu objeto, a sociedade poderá incorporar ao seu patrimônio 
bens e direitos de terceiros, bem como:
I - participar do capital de outras empresas, visando o cumprimento da politica  nacional de 
telecomunicações;
II - constituir subsidiarias integrais para a execução de atividades compreendidas no seu objeto  e  
que se recomende sejam descentralizadas;
III - promover  a  importação de bens e serviços necessários a execução de atividades  
compreendidas no seu objeto;
IV - prestar serviços de assistência  técnica as empresas do setor de telecomunicações,  
executando  atividades de interesse comum;
V - efetuar atividades de estudos e pesquisas, visando ao desenvolvimento de setor de 

Processo (Sipro):        F-000058/2000 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
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telecomunicações;
VI - celebrar contratos e convênios com outras empresas exploradoras  de serviços de 
telecomunicações ou quaisquer pessoas ou entidades, objetivando assegurar a operação dos 
serviços, sem prejuízo das atribuições e responsabilidades;
VII - exercer outras atividades afins  ou correlatas que lhe forem atribuídas pela Agencia Nacional 
de Telecomunicações - ANATEL; e
VIII - comercializar equipamentos e materiais necessários ou uteis a exploração de serviços  de 
telecomunicações."

Responsável(is) Técnico(s):
Nome: EDSON GONCALVES TEIXEIRA

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP        Número do Registro (CREASP): 0682145453

Registro Nacional: 2605928756

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 16/04/2015

Nome: MARIO STEFANELLI VIEIRA

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP        Número do Registro (CREASP): 5060521066

Registro Nacional: 2603569139

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 16/04/2015

Nome: MARCELO IACABO

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP        Número do Registro (CREASP): 0685024202

Registro Nacional: 2603898051

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 23/10/2015
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Nome: ANTONIO RENATO SAMPAIO MOREIRA DA COSTA

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP        Número do Registro (CREASP): 0601765971

Registro Nacional: 2602075655

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 24/08/2017

A presente certidão tem validade até 31 de março de 2019, prazo limite para a empresa 
e/ou profissional(is) quitar(em) a anuidade do exercício de 2019.

******************************************************************************

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da

empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer

alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: c14ab9b1-4459-43a5-a728-d1be29d0925f.

Situação cadastral extraída em 17/12/2018 12:36:51.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UGI SUL, situada à Rua: BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO WORK 
HOME - 11º ANDAR - SALA 114, ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP, CEP: 04532-911, ou procure 
a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 17 de dezembro de 2018
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Plano Pós-Pago Alternativo de Serviço
Plano Nº 121 - VIVO EMPRESAS FLEXÍVEL

Requerimento de Homologação Nº 10628

1 - Aplicação

Este Plano Pós-Pago Alternativo de Serviço é aplicável pela autorizatária VIVO, doravante denominada VIVO, em sua
respectiva Área de Prestação, estando disponível a qualquer usuário que habilite sua estação móvel nesta empresa. Este
Plano Pós-Pago Alternativo de Serviço se aplica às comunicações realizadas para qualquer usuário dos Serviços de
Telecomunicações de Interesse Coletivo. Este Plano Pós-Pago Alternativo de Serviço será ofertado, simultaneamente ao Plano
Básico de Serviço, a todos os usuários e pretendentes usuários, os quais têm o direito de livre opção, migração e vinculação, a
qualquer tempo, a outros Planos de Serviço da VIVO.

2 - Características deste Plano de Serviço

Este Plano de Serviço, do tipo Pós-Pago, é destinado preferencialmente a pessoas jurídicas e possui as seguintes
características: a) pagamento mensal, por parte do usuário, da fatura dos serviços prestados; b) contratação mensal
antecipada e obrigatória, por acesso móvel, do pacote de tráfego de 50 (cinquenta) minutos de comunicação dos tipos VC-1
e/ou VC e/ou VC-IR, originadas ou recebidas a cobrar dentro da sua Área de Registro, compartilhados ou não, obedecendo as
condições estabelecidas no item 10.3.1 deste Plano de Serviço; c) contratação média obrigatória, por acesso, igual ou acima
de 100 (cem) minutos; d) somente os acessos que sejam habilitados sob a mesma titularidade e sob a mesma conta poderão
usufruir o compartilhamento de minutos; e) serão oferecidos pacotes adicionais de contratação opcional de 50 (cinquenta)
minutos de tráfego dos tipos VC-1 e/ou VC e/ou VC-IR, compartilhados ou não. f) os minutos que ultrapassarem o tráfego
contratado serão tarifados conforme consta no item 10.3.1 deste Plano de Serviço; g) eventual saldo existente de tráfego
contratado e não utilizado em um ciclo de faturamento não será transferido para o ciclo de faturamento subseqüente; h) para
vincular-se a este Plano de Serviço, o usuário deverá assinar o Contrato de Prestação do SMP junto à VIVO.

3 - Área de Mobilidade

A Área de Mobilidade deste Plano de Serviço coincide com a Área de Registro na qual o usuário é registrado, sendo esta
correspondente, no mínimo, com a Área de Numeração do Plano Geral de Códigos Nacionais (PGCN).

4 - Critérios e formas de aplicação de cada item de cobrança deste Plano de Serviço:

4.1 - Critérios Gerais

As chamadas de longa distância Nacionais ou Internacionais originadas ou terminadas no Serviço Móvel Pessoal, a cobrar
ou não, estão sujeitas às Normas e tarifas ou preços do Serviço Telefônico Fixo Comutado, às quais se subordinam.

As chamadas locais recebidas a cobrar pelo usuário deste Plano de Serviço serão por ele devidas, de acordo com os
valores dos itens de comunicação dos tipos VC-1, VC e VC-IR, constantes deste Plano de Serviço.

4.2 - Habilitação

É o valor a ser cobrado do usuário deste Plano de Serviço, no ato de ativação de sua estação móvel.

4.3 - Assinatura

Corresponde ao valor a ser cobrado do usuário deste Plano de Serviço, com periodicidade mínima mensal, pelo fato do
mesmo ter a seu dispor o SMP sob as condições previstas neste Plano de Serviço.

4.4 - Adicional Por Chamada

Correponde ao valor fixo cobrado por chamada recebida ou originada, quando o usuário estiver localizado fora de sua Área
de Mobilidade.

4.5 - Utilização

Os valores relativos aos itens descritos em 4.6, são devidos pelo usuário a esta empresa, pelas chamadas realizadas ou
recebidas a cobrar, na estação móvel vinculada a este Plano de Serviço, com exceção de:

. Chamadas originadas a cobrar;

. Chamadas originadas franqueadas;

. Chamadas originadas para os Serviços Públicos de Emergência e de Utilidade Pública ofertadas pelas prestadoras dos
serviços de telecomunicações (Art. 9º do Anexo à Resolução Nº 357 de 15/03/2004).

4.6 - Itens de Comunicação

4.6.1 - VC-1 (Móvel-Fixo), Por Minuto : valor devido pelo usuário, por unidade de tempo, pela realização de chamada
destinada a Código de Acesso do STFC, associado à Área Geográfica interna à Área de Registro de origem da chamada;

4.6.2 - VC (Móvel-Móvel), Por Minuto : valor devido pelo usuário, por unidade de tempo, pela realização de comunicação
destinada a usuário do SMP ou SME, que esteja associado a mesma Área de Registro de origem da chamada;

4.6.3 - VC-IR (Móvel-Móvel Intra-Rede), Por Minuto : valor devido pelo usuário, por unidade de tempo, pela realização de
comunicação originada e terminada na rede desta prestadora, porém dentro da mesma Área de Registro;

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (PE, PB, PA, BA, SE, MA, CE, AL, RR, MG, RN, AP, RJ, ES, AM, PI)
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4.6.4 - VC-1-R (Móvel-Fixo em Roaming), Por Minuto : valor devido pelo usuário, por unidade de tempo, pela realização de
chamada fora de sua Área de Mobilidade, destinada a código de acesso do STFC, associado à Área Geográfica interna à Área
de Registro de origem da chamada;

4.6.5 - VC-R (Móvel-Móvel em Roaming), Por Minuto : valor devido pelo usuário, por unidade de tempo, pela realização de
chamada fora de sua Área de Mobilidade, destinada a usuário do SMP e SME, que habilitou sua estação móvel na Área de
Registro de origem da chamada;

4.6.6 - VC-VST-R (2ª Chamada em Roaming), Por Minuto : valor devido pelo usuário, por unidade de tempo, pelo
recebimento de chamada fora de sua Área de Registro, mas identificada por Código Nacional com primeiro dígito idêntico.

4.7 - Unidades de Tempo de Tarifação

Neste Plano de Serviço, devem ser observados os seguintes limites:

* O tempo inicial de tarifação é de 30 (trinta) segundos;

* Somente serão faturadas as chamadas com duração superior a 03 (três) segundos;

* A partir do 30º (trigésimo) segundo, a unidade de tempo de tarifação é de 06 (seis) segundos, onde será cobrado 1/10 do
preço do minuto;

* Caso haja chamadas sucessivas com duração superior a 3 (três) segundos e inferior a 30 segundos, efetuadas entre o
mesmo Código de Acesso de origem e destino, e o tempo compreendido entre o final de uma chamada e o início da chamada
seguinte for inferior ou igual a 120 (cento e vinte) segundos, os tempos das chamadas devem ser somados, considerando-se o
somatório do tempo das chamadas como sendo uma única ligação.

5 - Horário para Aplicação dos Valores

Destinação Grupo Modulação Modulação

Intervalo

Dias úteis Sábados Domingos
Feriados

Itens de Serviço Sem Modulação Horária Todos os dias da semana
(00:00 às 23:59h)

00:00 - 23:59 00:00 - 23:59 00:00 - 23:59

Itens de Comunicação Sem Modulação Horária Todos os dias da semana
(00:00 às 23:59h)

00:00 - 23:59 00:00 - 23:59 00:00 - 23:59

Tráfego Contratado Obrigatório Sem Modulação Horária Todos os dias da semana
(00:00 às 23:59h)

00:00 - 23:59 00:00 - 23:59 00:00 - 23:59

Tráfego Contratado Adicional Sem Modulação Horária Todos os dias da semana
(00:00 às 23:59h)

00:00 - 23:59 00:00 - 23:59 00:00 - 23:59

6 - Reajuste dos Valores

Os valores dos itens tarifários integrantes deste Plano de Serviço poderão ser reajustados, observado o período mínimo de
12 meses contados da data de seu lançamento comercial, com base na variação do IGP-DI, ou, no caso de sua extinção, por
outro índice que venha a substituí-lo. No caso da legislação pertinente admitir reajuste em prazo inferior ao anual, os valores
dos itens tarifários poderão ser reajustados na menor periodicidade permitida em lei.

7 - Valores estabelecidos para este Plano Pós-Pago Alternativo de Serviço

Estão definidos a seguir, os valores máximos aplicáveis para este Plano de Serviço, expressos em Reais (R$), líquidos de
impostos e contribuições sociais:

7.1 - Itens de Serviço

DESCRIÇÃO
QTDE.

ACESSOS
APLICAÇÃO

VALORES EM REAIS - R$
(SEM TRIBUTOS)

OBSERVAÇÃO

Habilitação Por Evento 100.00000

Assinatura Mensal Obrigatória Por Acesso Móvel 20.00000

Adicional por Chamada 1.00000

7.2 - Itens de Comunicação

DESCRIÇÃO HORÁRIO DE APLICAÇÃO VALORES EM REAIS - R$

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (PE, PB, PA, BA, SE, MA, CE, AL, RR, MG, RN, AP, RJ, ES, AM, PI)
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(SEM TRIBUTOS)

VC-VST-R (2ª Chamada em Roaming), Por Minuto Todos os dias da semana (00:00 às 23:59h) 1.5000

VC-1-R (Móvel-Fixo em Roaming), Por Minuto Todos os dias da semana (00:00 às 23:59h) 1.0000

VC-R (Móvel-Móvel em Roaming), Por Minuto Todos os dias da semana (00:00 às 23:59h) 1.0000

7.3 - Tráfego Mensal Contratado

7.3.1 - Obrigatório

É obrigatória a contratação, pelo usuário deste Plano Pós-Pago Alternativo de Serviço, do Pacote de Tráfego de 50
(cinquenta) minutos de comunicação, compartilhados ou não compartilhados, dos tipos VC-1 e/ou VC e/ou VC-IR, originados
ou recebidos a cobrar dentro da sua área de registro, conforme valores estabelecidos abaixo:

Compartilhado

De
(Acessos)

Até
(Acessos)

Minutos
Obrigatórios

Valor (R$) Valor dos Minutos Excedentes (R$) Observações

50 25.0000

VC-1

Todos os dias da semana (00:00 às 23:59h) 0.50000

VC

Todos os dias da semana (00:00 às 23:59h) 0.50000

VC-IR

Todos os dias da semana (00:00 às 23:59h) 0.50000

O compartilhamento ocorrerá entre acessos
pertencentes a mesma titularidade, sob uma

mesma conta, dentro de um ciclo de
faturamento.

Não Compartilhado

De
(Acessos)

Até
(Acessos)

Minutos
Obrigatórios

Valor (R$) Valor dos Minutos Excedentes (R$) Observações

50 25.0000

VC-1

Todos os dias da semana (00:00 às 23:59h) 0.50000

VC

Todos os dias da semana (00:00 às 23:59h) 0.50000

VC-IR

Todos os dias da semana (00:00 às 23:59h) 0.50000

7.3.2 - Adicional

Opcionalmente, o usuário deste Plano Pós-Pago Alternativo de Serviço, poderá a seu critério contratar pacotes adicionais
de tráfego do tipos VC-1 e/ou VC e/ou VC-IR, conforme valores estabelecidos abaixo:

De
(Acessos)

Até
(Acessos)

Minutos
Adicionais

Valor (R$) Valor dos Minutos Excedentes (R$) Observações

50 25.0000

VC-1

Todos os dias da semana (00:00 às 23:59h) 0.50000

VC

Todos os dias da semana (00:00 às 23:59h) 0.50000

VC-IR

Todos os dias da semana (00:00 às 23:59h) 0.50000

Minutos compartilhados ou não, a critério do usuário,
consumíveis após o tráfego contratado mensal
obrigatório. O compartilhamento ocorrerá entre

acessos pertencentes a mesma titularidade, sob uma
mesma conta, dentro de um ciclo de faturamento.

8 - Itens adicionais aplicáveis para este Plano de Serviço

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (PE, PB, PA, BA, SE, MA, CE, AL, RR, MG, RN, AP, RJ, ES, AM, PI)
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8.1 - Contrato de Prestação do SMP

O Contrato de Prestação do SMP será firmado, em loja próprias ou representantes legais da TELEFÔNICA BRASIL S.A.
(PE, PB, PA, BA, SE, MA, CE, AL, RR, MG, RN, AP, RJ, ES, AM, PI). Versão atualizada do presente Contrato estará
permanentemente disponibilizada no site da TELEFÔNICA BRASIL S.A. (PE, PB, PA, BA, SE, MA, CE, AL, RR, MG, RN, AP,
RJ, ES, AM, PI).

8.2 - Regras para o bloqueio parcial ou total da prestação do serviço por inadimplência do usuário

Constatada a inadimplência do usuário, poderá ocorrer a suspensão parcial ou total da prestação do serviço, conforme
previsto no Contrato de Prestação do SMP e regulamentação vigente.

8.3 - Critérios para originar e receber chamadas

8.3.1 - Dentro da Área de Mobilidade:

a) O usuário poderá receber chamadas locais, nacionais e internacionais, sem restrições;

b) O usuário poderá originar chamadas locais, estando sujeito ao pagamento da chamada intra área de registro dos tipos
VC-1 e/ou VC e/ou VC-IR e/ou VC-IRG (quando aplicável), deste Plano de Serviço;

c) O usuário poderá originar chamadas a cobrar, para qualquer usuário dos Serviços de Telecomunicações de Interesse
Coletivo;

d) O usuário poderá receber chamadas a cobrar de qualquer usuário dos Serviços de Telecomunicações de interesse
Coletivo, estando sujeito aos valores deste Plano de Serviço.

8.3.2 - Fora da Área de Mobilidade:

a) O usuário poderá receber chamadas locais, nacionais e internacionais, e estará sujeito à cobrança do valor do AD
(Adicional por Chamada), deste Plano de Serviço;

b) O usuário poderá originar chamadas locais e estará sujeito à cobrança do valor do AD e da chamada local em Roaming
(VC-1R e/ou VC-R), deste Plano de Serviço;

c) O usuário poderá originar chamadas a cobrar para qualquer usuário dos Serviços de Telecomunicações de Interesse
Coletivo, estando sujeito ao pagamento do valor do AD, deste Plano de Serviço;

d) O usuário poderá receber chamadas a cobrar, devendo pagar o valor das chamadas envolvidas e o valor do AD, deste
Plano de Serviço.

8.4 - Critérios para originar chamadas para códigos ofertados pelo STFC

O usuário poderá originar chamadas para códigos especiais de serviços de emergência especificados na legislação, sem
nenhuma cobrança.

8.5 - Utilização de estação móvel certificada pela Anatel

É responsabilidade do usuário somente fazer uso das estações móveis cuja certificação haja sido expedida ou aceita pela
ANATEL. A TELEFÔNICA BRASIL S.A. (PE, PB, PA, BA, SE, MA, CE, AL, RR, MG, RN, AP, RJ, ES, AM, PI) poderá
suspender a prestação do SMP, havendo comprovação de desvio nos padrões técnicos do aparelho ou na utilização do
serviço.

9 - Área de Prestação

A Área de Prestação deste Plano Pós-Pago Alternativo de Serviço é determinada pela área geográfica constante do Termo
de Autorização nº 078/2012 da empresa:VIVO S.A. - REG. I (02.449.992/0001-64).

Fora da Área de Prestação da VIVO S.A. - REG. I (02.449.992/0001-64), ou seja, dentro da área de autorização de outra
Prestadora do Serviço Móvel Pessoal, e, dependendo de acordo firmado com a Prestadora visitada, o usuário poderá receber e
efetuar chamadas quando tecnicamente possível e tecnologicamente compatível, sendo cobrados os valores das chamadas
locais em Roaming (VC-1R e/ou VC-R) e do AD (Adicional por Chamada), especificados neste Plano de Serviço, bem como
serão devidos os valores da chamada de longa distância nacional e/ou internacional, a cobrar ou não, de acordo com as
normas, tarifas ou preços do Serviço Telefônico Fixo Comutado, às quais se subordinam.

10 - Critérios Alternativos

Poderão ser adotados critérios alternativos, não discriminatórios, de acordo com a regulamentação em vigor, que resultem
para os usuários em facilidades adicionais e valores inferiores àqueles estabelecidos neste Plano Pós-Pago Alternativo de
Serviço.

11 - Comprovante dos Serviços Prestados

O usuário tem direito ao recebimento, sem ônus, de relatório detalhado, conforme previsto na legislação.

12 - Extinção deste Plano de Serviço

Este Plano de Serviço poderá deixar de ser comercializado, visando sua extinção, mediante prévia comunicação aos
usuários que a ele aderiram, com antecedência mínima de 180 dias. Neste caso os usuários poderão optar por qualquer outro
Plano de Serviço oferecido por esta empresa, desde que atenda as condições do novo Plano de Serviço.

13 - Outras Disposições

13.1 - Facilidades ou Comodidades Adicionais

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (PE, PB, PA, BA, SE, MA, CE, AL, RR, MG, RN, AP, RJ, ES, AM, PI)

PI)
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Neste Plano de Serviço não será oferecida nenhuma Facilidade e Comodidade Adicional.

Havendo interesse do usuário deste Plano de Serviço em Facilidades e Comodidades Adicionais, os valores e condições
para a sua comercialização poderão ser obtidos por meio da Home Page

http://www.vivo.com.br/portal/para-voce-servicos.php?WT.ac=paravoce.home.menu.servicos

14 - Histórico dos Reajustes aplicados a este Plano de Serviço

Data da solicitação

do Reajuste
Número do Requerimento

Período Contemplado

no Reajuste
Nova Data Base Valor do Reajuste Aplicado

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (PE, PB, PA, BA, SE, MA, CE, AL, RR, MG, RN, AP, RJ, ES, AM, PI)
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 Telefonica Brasil S/A 
CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 

Inscrição Estadual: 108.383.949.112 

End. Sede: Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1376, 26°andar � CEP 04571-000 � Cidade Monções - São Paulo/SP. 

�

�

ANEXO II 

Pregão Eletrônico nº 03/2019 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa 

Razão Social: Telefônica Brasil S.A. 

CNPJ: 02.558.157/0001-62   

Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1376 � Cidade Monções � São Paulo / SP 

CEP 04571-936 

Site internet: https://www.vivo.com.br

Dados dos Representantes da empresa que assinarão o contrato: 

Nome: Wellington Xavier da costa 

Cargo: Gerente de Seção 

Nacionalidade: Brasileiro 

Estado civil: solteiro 

Profissão: Administrador 

Cart. de Identidade: 3.516.308 SSP/GO 

CPF: 887.321.001-59 

Nome: Carlota Braga de Assis Lima 

Cargo: Gerente de Seção 

Nacionalidade: Brasileira 

Estado civil: casada 

Profissão: Administradora 

Cart. de Identidade: 630.486 SSP/DF 

CPF: 613.174.201-44 
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 Telefonica Brasil S/A 
CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 

Inscrição Estadual: 108.383.949.112 

End. Sede: Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1376, 26°andar � CEP 04571-000 � Cidade Monções - São Paulo/SP. 

�

�

Dados Bancários da Empresa 

Banco: Banco do Brasil 

Agência: 3070-8 

Conta: 12.698 � 5 

Dados do Contato com a Empresa 

Nome: Aline de Alcântara Souza 
Cargo: Gerente de negócios 
Endereço: Av. Barão de Maruim, 304. Centro. 
CEP 49010-340 | Aracaju-SE 
Fone: 79 998896939 
E-mail: aline.asouza@telefonica.com  

Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim (x) Não 

São Paulo, 05 de fevereiro de 2019 

Renata Simionato Cardoso 

Procuradora 
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\
�̂d|_dô_t
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CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA

 
Nome: TELEFONICA BRASIL S.A.
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Certidão nº: 167733018/2019
Expedição: 13/02/2019, às 15:51:53
Validade: 11/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

C e r t i f i c a - s e  q u e  T E L E F O N I C A  B R A S I L  S . A .

                    (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o nº
02.558.157/0001-62 ,  CONSTA do Banco Nacional  de Devedores
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas
no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade
suspensa:
0011670-17.2014.5.01.0026 - TRT 01ª Região  *  

0115600-92.2007.5.01.0027 - TRT 01ª Região  *  

0011449-25.2015.5.01.0050 - TRT 01ª Região  *  

0010000-33.2007.5.01.0302 - TRT 01ª Região  *  

0012800-73.2003.5.02.0002 - TRT 02ª Região  **  

0171000-41.2004.5.02.0004 - TRT 02ª Região  *  

0058700-67.2003.5.02.0006 - TRT 02ª Região  **  

0109300-50.2007.5.02.0007 - TRT 02ª Região  *  

0164400-51.2002.5.02.0011 - TRT 02ª Região  *  

0121200-29.2009.5.02.0017 - TRT 02ª Região  *  

0064800-02.2003.5.02.0018 - TRT 02ª Região  **  

0001137-55.2012.5.02.0021 - TRT 02ª Região  *  

0151400-81.2003.5.02.0032 - TRT 02ª Região  **  

0045700-48.2005.5.02.0032 - TRT 02ª Região  **  

0178500-40.2005.5.02.0032 - TRT 02ª Região  *  

0256200-79.2002.5.02.0038 - TRT 02ª Região  **  

0085100-09.2009.5.02.0039 - TRT 02ª Região  *  

0000274-24.2012.5.02.0046 - TRT 02ª Região  *  

0072300-79.2006.5.02.0062 - TRT 02ª Região  *  

0239000-76.2005.5.02.0063 - TRT 02ª Região  **  

0214400-83.2008.5.02.0063 - TRT 02ª Região  **  

0187800-88.2009.5.02.0063 - TRT 02ª Região  **  

0105300-40.2006.5.02.0072 - TRT 02ª Região  **  

0156900-95.2009.5.02.0072 - TRT 02ª Região  **  

0187200-40.2009.5.02.0072 - TRT 02ª Região  **  

0193500-83.2007.5.02.0073 - TRT 02ª Região  *  
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0476400-52.2006.5.02.0081 - TRT 02ª Região  *  

0000766-58.2010.5.02.0087 - TRT 02ª Região  **  

0195000-42.2007.5.02.0088 - TRT 02ª Região  **  

0000502-64.2012.5.02.0089 - TRT 02ª Região  **  

0129700-28.2005.5.02.0372 - TRT 02ª Região  *  

0000650-87.2010.5.02.0431 - TRT 02ª Região  *  

0062500-54.2006.5.02.0441 - TRT 02ª Região  **  

0126400-73.2007.5.04.0003 - TRT 04ª Região  *  

0001401-22.2010.5.04.0010 - TRT 04ª Região  *  

0100200-33.2006.5.04.0013 - TRT 04ª Região  *  

0043400-44.2004.5.04.0016 - TRT 04ª Região  *  

0000824-26.2010.5.04.0016 - TRT 04ª Região  *  

0078500-60.2009.5.04.0024 - TRT 04ª Região  *  

0001118-34.2013.5.04.0029 - TRT 04ª Região  *  

0000169-76.2013.5.04.0104 - TRT 04ª Região  *  

0002039-24.2011.5.04.0203 - TRT 04ª Região  *  

0000540-46.2012.5.04.0663 - TRT 04ª Região  *  

0000541-31.2012.5.04.0663 - TRT 04ª Região  *  

0000052-61.2013.5.05.0006 - TRT 05ª Região  *  

0000356-77.2015.5.05.0010 - TRT 05ª Região  *  

0000590-56.2015.5.05.0011 - TRT 05ª Região  *  

0000467-37.2011.5.05.0031 - TRT 05ª Região  *  

0001957-21.2016.5.07.0013 - TRT 07ª Região  *  

0952900-13.2009.5.09.0011 - TRT 09ª Região  *  

0001316-10.2015.5.09.0014 - TRT 09ª Região  *  

0000150-85.2016.5.09.0020 - TRT 09ª Região  *  

0000027-63.2016.5.09.0513 - TRT 09ª Região  *  

0000468-49.2013.5.09.0513 - TRT 09ª Região  *  

0455700-89.2008.5.12.0054 - TRT 12ª Região  *  

0049600-06.2004.5.15.0002 - TRT 15ª Região  **  

0047100-61.2004.5.15.0003 - TRT 15ª Região  *  

0080700-39.2005.5.15.0003 - TRT 15ª Região  **  

0020600-06.2005.5.15.0008 - TRT 15ª Região  *  

0069300-96.2008.5.15.0011 - TRT 15ª Região  *  

0144200-23.2003.5.15.0012 - TRT 15ª Região  **  

0115300-42.2008.5.15.0016 - TRT 15ª Região  *  

0186400-86.2001.5.15.0021 - TRT 15ª Região  *  

0073300-80.2006.5.15.0021 - TRT 15ª Região  *  

0070400-28.2005.5.15.0032 - TRT 15ª Região  *  

0201100-93.2004.5.15.0043 - TRT 15ª Região  *  

0136500-20.2005.5.15.0046 - TRT 15ª Região  *  

0107800-87.2003.5.15.0051 - TRT 15ª Região  *  
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0043000-16.2004.5.15.0051 - TRT 15ª Região  *  

0101400-23.2004.5.15.0051 - TRT 15ª Região  *  

0183900-39.2006.5.15.0064 - TRT 15ª Região  *  

0164900-76.2008.5.15.0066 - TRT 15ª Região  *  

0000146-68.2014.5.15.0079 - TRT 15ª Região  *  

0034200-27.2009.5.15.0082 - TRT 15ª Região  *  

0117200-73.2001.5.15.0091 - TRT 15ª Região  *  

0169400-17.2002.5.15.0093 - TRT 15ª Região  *  

0161500-75.2005.5.15.0093 - TRT 15ª Região  *  

0180700-70.2002.5.15.0094 - TRT 15ª Região  **  

0015500-06.2005.5.15.0094 - TRT 15ª Região  *  

0131200-66.2001.5.15.0095 - TRT 15ª Região  *  

0147200-73.2003.5.15.0095 - TRT 15ª Região  *  

0031100-92.2004.5.15.0097 - TRT 15ª Região  *  

0102000-28.2003.5.15.0100 - TRT 15ª Região  *  

0140200-67.2004.5.15.0101 - TRT 15ª Região  *  

0000770-70.2013.5.15.0106 - TRT 15ª Região  *  

0006200-23.2006.5.15.0114 - TRT 15ª Região  *  

0129300-07.2005.5.15.0128 - TRT 15ª Região  *  

0054700-08.2007.5.15.0140 - TRT 15ª Região  **  

0055400-81.2007.5.15.0140 - TRT 15ª Região  *  

0056200-12.2007.5.15.0140 - TRT 15ª Região  **  

0056700-78.2007.5.15.0140 - TRT 15ª Região  **  

0056900-85.2007.5.15.0140 - TRT 15ª Região  *  

0902600-22.2005.5.15.0140 - TRT 15ª Região  **  

0908900-97.2005.5.15.0140 - TRT 15ª Região  **  

0000804-07.2013.5.15.0151 - TRT 15ª Região  *  

0171600-59.2007.5.20.0003 - TRT 20ª Região  **  
*  Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora
de bens suficientes.
**  Débito com exigibilidade suspensa.
Total de processos: 96.
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.
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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
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens
suficientes.
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13/02/2019 Detalhamento da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) - Portal da transparência

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2Cnome%2CufSancionado%… 1/1

CPF / CNPJ: 
FILTROS APLICADOS:

02558157000162
Data da consulta: 13/02/2019 15:46:46 
Data da última atualização: 13/02/2019 12:00:05

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA TIPO DA SANÇÃO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA

SANÇÃO
FIM DA VIGÊNCIA DA
SANÇÃO VALOR DA MULTA

Nenhum registro encontrado
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 

 
Nome completo: TELEFONICA BRASIL S.A. 
 
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62 

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

 

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

 
  

 

Certidão emitida às 15:57:03 do dia 13/02/2019, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 
 
Código de controle da certidão: DNOB130219155703 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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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: 13/02/2019 16:00:10 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: TELEFONICA BRASIL S.A. 
CNPJ: 02.558.157/0001-62 

 
 
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. 
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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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 07/01/2019  9834830 

 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: 029834830  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 
 04/01/2019,  verificou NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: ***************** 

 TELEFÔNICA   BRASIL   S.A  ,   CNPJ:   02.558.157/0001-62,   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   andamento   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   nº 
 53/2015. 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 7 de janeiro de 2019. 

      9834830 
 PEDIDO N°:
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Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 02.558.157/0001-62

Razão Social: TELEFONICA BRASIL S.A.

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/04/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

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

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 22/04/2019

FGTS 12/03/2019

Trabalhista Validade: 07/07/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/02/2019

Receita Municipal Validade: 19/02/2019

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2019Validade:

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

Emitido em: 13/02/2019 14:57 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Razão Social: TELEFONICA BRASIL S.A.
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/04/2019

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Demais
Inscrição Estadual: 108383949112 Inscrição Municipal: 2871449-0
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
Capital Social: R$ 63.571.415.865,09 Data de Abertura da Empresa: 04/06/1998
CNAE Primário: 6110-8/01 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC
CNAE Secundário 1: 3329-5/99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO
CNAE Secundário 2: 4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE
CNAE Secundário 3: 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE
CNAE Secundário 4: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 5: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 6: 6110-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM
CNAE Secundário 7: 6120-5/01 - TELEFONIA MÓVEL CELULAR
CNAE Secundário 8: 6120-5/99 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SEM FIO NÃO
CNAE Secundário 9: 6190-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO
CNAE Secundário 10: 6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
CNAE Secundário 11: 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNAE Secundário 12: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 13: 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE
CNAE Secundário 14: 6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS
CNAE Secundário 15: 6399-2/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CNAE Secundário 16: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,
CNAE Secundário 17: 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE
CNAE Secundário 18: 7740-3/00 - GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
CNAE Secundário 19: 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE
CNAE Secundário 20: 8291-1/00 - ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
CNAE Secundário 21: 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS
CNAE Secundário 22: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
CNAE Secundário 23: 9512-6/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

Emitido em: 13/02/2019 16:19 de
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Relatório Nível I - Credenciamento

CNAE Secundário 24: 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dados para Contato
CEP: 04.571-936
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CIDADE
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 34300000
Email: TELEFONICA@TELEFONICA.COM

Dados do Responsável pelo Cadastro
531.710.556-00CPF:

Nome: EDUARDO NAVARRO DE CARVALHO
Carteira de Identidade: 525585588 Órgão Expedidor: SSPSP
Data de Expedição: 31/01/2008 Data de Nascimento: 30/01/1963
E-mail: marcos.miyata@telefonica.com

Emitido em: 13/02/2019 16:19 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: 238.558.708-45
Nome: DAVID MELCON SANCHEZ FRIERA
Carteira de Identidade: G2407375 Órgão Expedidor: CGPI/DIREX/DPF
Data de Expedição: 28/04/2016 Data de Nascimento: 05/08/1970
Filiação Materna: MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FRIERA GONZALEZ
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 01.423-002
Endereço: RUA JOSE MARIA LISBOA, 1206 - ED TORRE BRANCA AP 61 - JARDINS
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 30813575
Email: marcos.miyata@telefonica.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 711.936.930-04
Nome: BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA
Carteira de Identidade: 1053328066 Órgão Expedidor: SSPRS
Data de Expedição: 26/04/2012 Data de Nascimento: 20/07/1975
Filiação Materna: MOREIMA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 05.445-030
Endereço: RUA OURANIA, 100 - AP 212 - VILA MADALENA
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (51) 35922228
Email: marcos.miyata@telefonica.com

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 203.838.628-50
Nome: CHRISTIAN MAUAD GEBARA
Carteira de Identidade: Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento: 29/09/1972
Filiação Materna: VIVIAN MARIA MAUAD GEBARA
Estado Civil:

CEP: 04.538-082
Endereço: AVENIDA HORACIO LAFER, 555 - APTO 11 - ITAIM BIBI
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 34302101
Email:

Emitido em: 13/02/2019 16:19 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

53

Certidão SICAF E COMPLEMENTAÇÃO (0501815)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 1041



Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 531.710.556-00
Nome: EDUARDO NAVARRO DE CARVALHO
Carteira de Identidade: 525585588 Órgão Expedidor: SSPSP
Data de Expedição: 31/01/2008 Data de Nascimento: 30/01/1963
Filiação Materna: RITA DE CASSIA NAVARRO CARVALHO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 04.521-020
Endereço: AVENIDA MINISTRO GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 174 - APTO 121 -
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 51861081
Email: marcos.miyata@telefonica.com

Linhas de Fornecimento

Serviços
230 - Estudos e Projetos de Instalação Telefônica
264 - Estudos e Projetos - Instalações Prediais
582 - Estudos e Projetos de Telecomunicações - Transmissão
590 - Estudos e Projetos de Comutação Telefônica
612 - Estudos e Projetos de Comunicação de Dados
620 - Estudos e Projetos de Redes de Telecomunicações
1945 - Obras Civis de Redes de Telecomunicações
1988 - Manutenção / Instalação / Montagem / Ampliação -  Equipamen-tos de Telecomunicações
2143 - Instalação e Montagem de Redes Aéreas - Telecomunicações
2151 - Instalação e Montagem Redes Subterrâneas - Telecomunicações
2160 - Instalação e Montagem Redes Subaquáticas - Telecomunicações
2178 - Instalação e Montagem para Equipamentos de Processamento  deDados
2666 - Manutenção de Equipamentos de Comutação Telefônica
2682 - Manutenção de Equipamentos de Transmissão Multiplex Telefônica
2704 - Instalação / Manutenção de Equipamentos de Rádio / Antena  /Agulha Giroscópica
2712 - Manutenção de Equipamentos de Comunicação de Dados
2895 - Manutenção de Redes Subterrâneas de Telecomunicações
2909 - Manutenção de Redes Subaquáticas - Telecomunicações
4065 - Locação de Equipamentos de Telecomunicações
4251 - Comunicação Telefônica - Locação / Serviço
4260 - Comunicação - Telex / Telégrafo
4278 - Comunicação por Fac-Simile
5576 - Banco de Dados - Programa ( Software ) de Gerenciamento
13684 - Estudos e Projetos de Instalação de Rede Comunicação / Local
13935 - Disponibilização de Linha para Comunicação / Transmissão  deDados
18112 - Teleconferência / Videoconferência
18627 - Instalação / Manutenção / Expansão / Programação / Locação  Equipamento Telefônico
19739 - Instalação / Manutenção - Rede Telefônica

Emitido em: 13/02/2019 16:19 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Serviços
20206 - Sistema Linha Dedicada Digital / Analógica
22365 - Serviços de Telecomunicações

Emitido em: 13/02/2019 16:19 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 02.558.157/0001-62

Razão Social: TELEFONICA BRASIL S.A.

Atividade Econômica Principal:

6110-8/01 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC

Endereço:

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CIDADE MONCOES - São
Paulo / São Paulo

Emitido em: 13/02/2019 16:14 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 de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Relatório de Dirigente

Dados do Fornecedor
CNPJ: 02.558.157/0001-62

Razão Social: TELEFONICA BRASIL S.A.

Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF: 531.710.556-00

Nome: EDUARDO NAVARRO DE CARVALHO

Carteira de Identidade: 525585588 Órgão Expedidor: SSPSP

Data de Expedição: 31/01/2008 Data de Nascimento: 30/01/1963

Filiação Materna: RITA DE CASSIA NAVARRO CARVALHO

Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 04.521-020

Endereço: AVENIDA MINISTRO GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 174 - APTO 121 -

Município / UF: São Paulo / São Paulo

Telefone: (11) 51861081

Email: marcos.miyata@telefonica.com

Emitido em: 13/02/2019 16:16 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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UV=�ZR=Uv=<;>D@;=̂Z=<:=̂Z=�TWz[=̂Z=@;;@=Z=U[=HZ�QZ\[=Uv=D>ED;=̂Z=?<=̂Z=~VR[=̂Z=@;;D}=QZ{ZQZU\Z=V[=FQ[�Z̀ [̀=Uv
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�zRỲ=XM�=NVQ̂}=�[U{[Q~Z=Z̀YZ�R{R�V��Z̀=Z=�[ÛR��Z̀=̂R̀Y[U�|ZR̀=UZ̀\Z=ÎR\VW=Z=̀ZT̀=VUZ�[̀>

;@>DDC><D:w;;;<�B@PI�I©GuMN_
ªJ_XM�=X>_>

u�[ u�[ < J=<@A>D;D}A@;;J=<@A>D;D}A@;;;Ew;@w@;<A
<@yDBy?D

�f�toiklmd�fbch¬cecdemdº�½fbmdº�fobcem�dFQZ̀\V��[=̂Z=XZQ|R�[=��|ZW=FZ̀ [̀VW=�X�F�=Y�̀�YV][}=UV̀=~[̂VWR̂V̂ Z̀
�[�VW=Z=�[U]V=HR̀\�U�RV=uV�R[UVW=��Hu�}=�[~=Q[V~RU]=UV�R[UVW}=Z=̀ZQ|R�[=̂Z=̂V̂ [̀=YVQV=V�Z̀ [̀=�=RU\ZQUZ\}=�[~=[
{[QUZ�R~ZU\[=̂Z=@B=�|RU\Z=Z=̀ZR̀�=̀~VQ\Yz[UZ̀=̂[=PRY[=M=Z=?;=�\QRU\V�=̀~VQ\Yz[UZ̀=̂[=PRY[=MM}=�[~=[̀=QZ̀YZ�\R|[̀
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�zRỲ=XM�=NVQ̂}=�[U{[Q~Z=Z̀YZ�R{R�V��Z̀=Z=�[ÛR��Z̀=̂R̀Y[U�|ZR̀=UZ̀\Z=ÎR\VW=Z=̀ZT̀=VUZ�[̀>
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1144 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- ACAGE
 
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  0491517

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  

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS ANALISADA PELA
UNIDADE REQUISITANTE, POR OCASIÃO DO
ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA, PARTE INTEGRANTE DA
MESMA. CONFORME EDITAL.

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?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
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bens e serviços de informática e automação, nos
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  

PROPOSTA E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES RELATIVOS À
HABILITAÇÃO DA EMPRESA APRESENTADOS POR  OCASIÃO
DE CONVOCAÇÃO DO PREGOEIRO NA SESSÃO ELETRÔNICA,
EVENTOS SEI NºS: 0501787; 0501792; 0501796.

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a
referida documentação foi apresentada?

X  

 

CONFORME ITEM 9

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  

 

Conforme atesto de conformidade da Unidade Requisitante -
 0501801

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com
os preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG/  0501815

 

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- LICITANTE ENCAMINHOU quando da
convocação para apresentação de proposta e demais
documentos.

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  0501812

17 – Consta consulta ao Cadin? X  

Analisando sistematicamente as disposições da Lei de
Licitações e da Lei do CADIN,  é possível afirmar que, apenas na
hipótese de o registro no CADIN referir-se a descumprimento
de algumas das condições de regularidade fiscal previstas no
artigo 29 da Lei n.º 8.666/93, (consulta SICAF - FORNECEDOR
REGULAR) será admitida a imposição de qualquer restrição do
direito de contratar com o Poder Público. Caso contrário,
embora haja registro de inadimplência, não será lícito, por esse
motivo, recusar a contratação que, não fosse por isso, seria
firmada.Tal entendimento já foi pacificado no Tribunal de Contas
da União, conforme noticiam os Informativos de Jurisprudência
sobre Licitações e Contratos nºs 22, 40 e 44.
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CADIN EVENTO SEI Nº 0501820

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0501804

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 0501812

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.1

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X  
DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DO ENVIO DE
PROPOSTA. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. CONFORME ITEM
9

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO CERTAME

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

0501817

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ATA ASSINADA ELETRÔNICAMENTE PELO PREGOEIRO,
RATIFICO A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NEILTON SOUZA
SILVA JUNIOR COMO EQUIPE DE APOIO.

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
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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 reformando-a), respeitado o prazo de
05(cinco) dias úteis?

  
O processo não retorna ao pregoeiro para ciência em razão da
ratificação de atos, no caso, o Presidente, única autoridade
hierarquica superior ao pregoeiro, conforme legislação de
regência.

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   

Encerrada a sessão eletrônica, as ações do pregoeiro são
concluídas, o processo não é encaminhado ao pregoeiro para
ciência de publicide de atos da Administração.

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve
a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0501826

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador
Presidente?

  
Encerrada a sessão eletrônica, as ações do pregoeiro são
concluídas, o processo não é encaminhado ao pregoeiro para
ciência de publicide de atos da Administração.

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta - conforme item 9

Resultado Fornecedor - 0501818

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 14/02/2019, às 15:02, 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
0501837 e o código CRC 6218EAA1.

0005890-83.2018.6.02.8000 0501837v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0005890-83.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 03/2019. Serviço
Móvel.

 

Parecer nº 302 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório

Pregão Eletrônico nº 03/2019.
 
 

Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de Serviço
Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e
Longa Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e
serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento
de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta)
smartphones do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card.

 
Licitantes vencedores: TELEFONICA BRASIL

S.A., CNPJ: 02.558.157/0001-62
                                       Valor total de R$

91.331,52 (noventa e um mil trezentos e trinta e um reais e
cinquenta e dois centavos).

 
 

Senhor Diretor-Geral,
 
Verificado o procedimento, conforme papel de

trabalho a seguir, concluímos pela legalidade do presente
procedimento licitatório, realizado sob a modalidade Pregão
Eletrônico - Registro de Preços de material de consumo -
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baterias no-break, regido pela Lei nº 10.520/2002, pelos
Decretos nº 5.450/2005 e nº 8.538/2015, e, subsidiariamente,
pela Lei nº 8.666, de 21/06/93. Assim, sugerimos a
homologação do certame.

 
À consideração superior,

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assessora de Contas e Apoio à Gestão em substituição
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO
 

Registro de preços: SIM (  ) NÃO (X)
 
Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de Serviço

Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e
Longa Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e
serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento
de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta)
smartphones do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card.

Data da Licitação: 05/02/2019
 

 I - Fase interna Sim Não Evento/obs.
1 - Existe pedido formal da parte interessada,
devidamente justificado?  X  0448264

2 - A justificativa apresentada é pertinente (detecção da
necessidade e especificação do objeto, observando a
eficiência, eficácia, efetividade das ações do órgão)?

 X   

3 - O objeto solicitado é considerado bem ou serviço
comum? X   

4 - Existe termo de referência com indicação do objeto
de forma precisa, suficiente e clara, observando a
vedação de especificações que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a
competição ou sua realização?

 X  0449489

5 - Constam dos autos pesquisa de mercado para obter-
se noção dos preços praticados, com a juntada da
respectiva planilha e informação do Setor de Compras,
conforme o caso?

X  0455227

6 - Houve a devida reserva de crédito orçamentário (não
se aplica no caso de registro de preços)? X  PE 1143/2018 -

 0462497 
7 - O termo de referência foi aprovado pela autoridade X   0449640
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competente (SAD)? X   0449640

8 - O edital e a minuta do contrato foram devidamente
analisados pela Assessoria Jurídica? X  0467519

9 - Houve a divulgação da intenção de registro de preços
(IRP)?  - - Não se aplica

10 - Consta autorização da abertura do processo
licitatório pelo Ordenador de Despesas? X  Decisão 4427 -

 0469212
11 - Consta a designação do Pregoeiro, com a juntada da
cópia da Portaria de sua nomeação? X  0493619

II - Fase externa Sim Não Evento/obs.
12 - O aviso do edital foi publicado com a definição
precisa, suficiente e clara do objeto, a indicação dos
locais, dias e horários em que poderia ser lida ou obtida
a íntegra do edital, bem como o endereço onde ocorreria
a sessão pública, a data e hora de sua realização?

 X  0491506 e 0491515

13 - Foi respeitado o prazo mínimo fixado legalmente
para recebimento das propostas - 08 (oito) dias úteis, a
partir da publicação do aviso?

  X   

Lances Sim Não Evento/obs.
14 - A abertura da sessão ocorreu no horário previsto no
edital?  X  0501817

15 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada, pelo
sistema eletrônico, a contraproposta ao licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para obtenção
de melhor proposta, observado o critério de julgamento?

 X   

16 - Foram negociadas condições diferentes daquelas
previstas no edital?  X  

17 - Havendo planilha de custos, esta foi analisada?    --    ---  
Proposta    
18 - 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? Em
caso negativo, foi juntada esclarecimento/justificativa?

- -  

19 - Foi conferida a preferência, nas aquisições de bens
e serviços de informática e automação, nos termos do
art. 3º da Lei nº 8.248/91?

   --    ---  

20 - A proposta e demais documentos relacionados estão
em conformidade com os requisitos fixados no edital?    X   

21 - Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta (manuais,
certificados, declarações etc.), a referida documentação
foi apresentada, inclusive via fax, no prazo definido no
edital?

   --    ---  

22 - Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-se adequada?    X   

23 - A oferta vencedora demonstra-se compatível com os
preços praticados no mercado, considerando,
sobretudo, os subsídios constantes do respectivo
processo administrativo?

   X   

Habilitação Sim Não Evento/obs.
24 - A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF 0501815 - página 1
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com os seus dados relativos à regularidade fiscal
válidos?

X  0501815 - página 1
- Item 9.1.1

FGTS X  0501815 - página 1
- Item 9.4.3

INSS X  0501815 - página 1
Receita Federal X  0501815 - página 1
Tributos Estaduais e/ou Municipais (quando o edital
exigir) X  0501815 - página 1

- Item 9.4.6
25 - Estando algum documento relativo à regularidade
fiscal desatualizado, foi assegurado à empresa o direito
de apresentar a documentação atualizada e
regularizada?

   -    -  

26 - Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas?    X  0501812 - página

1/4 - Item 9.4.4
27 - Consta consulta ao CADIN?    X  0501820
28 - Consta nos autos os seguintes
documentos/consulta, quando for o caso: - - -

Declaração de inexistência de fatos supervenientes e
impeditivo; X  0501804 - página

4 
Declaração que a empresa não emprega menor; X  0501804 - página 3
Declaração de elaboração de independente de proposta; X  0501804 - página 2
Declaração de não utilização de trabalho degradante ou
forçado X  0501804 - página 5

Declaração de acessibilidade X  0501804 - página 6
Declaração de cota de aprendizagem X  0501804 - página 7
Declaração de que se enquadra como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte. - -  

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação do Edital X  0501804 - página 1

Existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência. (http://www.portaltransparencia.gov.br);

X  0501812 - página 5
- Item 9.1.2

Certidão negativa de licitantes inidôneos, Tribunal de
Contas da União – TCU; X   0501812 - página

6 - Item 9.1.4
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça.

X  0501812 - página
7/8 - Item 9.1.3

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas; X  0501815 - Item

9.4.1
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.

X  0501815 - Item
9.4.2

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
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estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;

   - Item 9.4.5

Certidão negativa de falência ou concordata expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica há menos
de 90 (noventa) dias da data de abertura do certame

X  0501812 - página
9 - Item 9.5.1

29 - Consta nos autos comprovação de qualificação
técnica X  0501801

30 - Os documentos e anexos exigidos, se remetidos via
fax, foram apresentados em original ou por cópia
autenticada, nos prazos estabelecidos no edital?

  -  -  

Procedimentos finais Sim Não Evento/obs.

31 - A ata está assinada pelo pregoeiro e equipe de
apoio e 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  

Assinado apenas
pelo pregoeiro,
constando, porém,
ratificação da
presença da
equipe de apoio,
pelo pregoeiro.
(item 21 - 0501837

32 - Declarado o vencedor, os licitantes manifestaram
imediata e motivadamente intenção de recorrer, em
campo próprio do sistema?

 X  

33 - Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0501826

34 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do Comprasnet (propostas e resultado por fornecedor) e
relatório do pregoeiro?

X  0501817, 0501818

Examinadora: Lisiana Teixeira Cintra Data: 14/02/19
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 15/02/2019, às 08:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0501955 e o código CRC 75E55645.

0005890-83.2018.6.02.8000 0501955v31
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 18 de fevereiro de 2019.

Senhor Presidente,

 

Constatada a regularidade de todos os atos procedimentais realizados no presente
certame licitatório, considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral (Parecer nº 302 - 0501955), faço estes autos conclusos a Vossa
Excelência, para os fins do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, e no
Decreto nº 5.450/2005.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/02/2019, às 19:03, 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
0503255 e o código CRC 3A22DC04.

0005890-83.2018.6.02.8000 0503255v1
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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 : 0005890-83.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO :
Pregão 03/2019. Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com
roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30
(trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card.

 

Decisão nº 523 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
 
Concluído o presente procedimento licitatório e tendo em vista o

pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão através do Parecer
nº 302 (0501955), que atestou a legalidade de todo o certame, HOMOLOGO,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico
n.° 03/2019, em conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
(0501817), cujo objeto é a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-
pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com
roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o
fornecimento de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta)
smartphones do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card, que foi
adjudicado à empresa TELEFONICA BRASIL S/A, CNPJ 02.558.157/0001-62,
sendo a contratação no valor de R$ 91.331,32 (noventa e um mil,
trezentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos).

 
Desse modo, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02,

combinado com o Decreto nº 5.450/05 (Regulamento do Pregão na Forma
Eletrônica), AUTORIZO a contratação.

 
À Secretaria de Administração para as providências que se

fizerem necessárias à consecução deste procedimento.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 20/02/2019, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504173 e o código CRC 1C06DD40.

0005890-83.2018.6.02.8000 0504173v3
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22/02/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=772507&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
 Tribunal Superior Eleitoral

 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
  

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00003/2019

  
Às 19:20 horas do dia 22 de fevereiro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005890-83.2018,
Pregão nº 00003/2019. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Instalação / Manutenção / Expansão / Programação / Locação Equipamento Telefônico
Descrição Complementar: Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa
Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de 26
(vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card, conforme
especificações e condições disponíveis neste Edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: lote completo
Valor estimado: R$ 129.505,9200 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: TELEFONICA BRASIL S.A. , pelo melhor lance de R$ 95.836,4800 , com valor negociado a R$
91.331,5200 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 13/02/2019
17:32:58 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A.,
CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62, Melhor lance: R$ 95.836,4800, Valor

Negociado: R$ 91.331,5200

Homologado 22/02/2019
19:20:18

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, 22 de fevereiro de 2019.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

posterior remessa à COFIN, para emissão da competente nota
de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/02/2019, às 19:23, 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
0506609 e o código CRC 0E4C0E55.

0005890-83.2018.6.02.8000 0506609v1
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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 05302019022600095
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 4/2019

O Tribunal Superior do Trabalho comunica o resultado do PE-004/2019, cujo
objeto, prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio, foi adjudicado à
empresa CITY SERVICE SEGURANCA LTDA pelo valor mensal dos postos de trabalho de R$
159.965,66, perfazendo o valor anual de R$ 1.919.587,92, e, em caso de prorrogação por
até 60 meses, pelo valor total de R$ 9.625.554,32, considerando o valor estimado para
pagamento do aviso prévio trabalhado de R$ 27.614,72.

DIRLEY SERGIO DE MELO
Secretário de Administração

(SIDEC - 25/02/2019) 080001-00001-2019NE000172

S EC R E T A R I A
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo TST n° 506.656/2018. Modalidade: inexigibilidade de licitação. Objeto:
contratação da ORTA MULTICLÍNICA EIRELI, CNPJ 24.386.034/0001-24, para a prestação de
serviços de assistência médica aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde do
Tribunal Superior do Trabalho - TST Saúde, conforme Edital de Credenciamento nº
02/2017. Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Ratificada por: Gustavo
Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº
8.666/93.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
S EC R E T A R I A

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo nº 50/2016 (Processo SEI nº 005138/16-00.11). Terceiro Termo Aditivo
ao Contrato nº 6/2016, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a PICK-UP CENTER
TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA. OBJETO: Prorrogação contratual. VALOR
ESTIMADO: R$ 56.990,00. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.0001 - JUP R O C,
Elementos de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo e 3.3.90.39 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 08/04/2019 a 07/04/2020. FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 57, inciso II, da Lei no 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 22/02/2019. ASSINAM:
Eder Soares de Oliveira, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Francivaldo Araújo Fernandes,
Sócio-Gerente, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Álvaro Alvim Barrozo Empreendimentos e
Participações Ltda.; Objeto do 2º Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de locação do Contrato
original por mais 60 (sessenta) meses; Fundamento Legal: Artigo 51 da Lei nº 8.245-91;
Data da assinatura: 15/02/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2014/00243; Contrato de Locação n.º
001/2014.
PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Ra Telecom Ltda. EPP.; Objeto: Prestação de serviços
especializados em manutenção preventiva, preditiva e corretiva para o Sistema de
Telecomunicações deste E. Tribunal, com fornecimento de materiais; Fundamento legal: Lei
nº 10.520/02 e o Decreto nº 5.450/05; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº
003/2019; Crédito Orçamentário: Elemento de Despesa: 3.3.90.39.17; Programa de
Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Valor Global Estimado do Contrato é de R$ 41.196,00
(quarenta e um mil cento e noventa e seis reais); Data da assinatura: 20/02/2019; Proc. n.º
TRF2-EOF-2019/00007; Contrato nº 016/2019.
PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2018NE000053, emitida em 06/07/2018. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: JOSÉ VICENTE SANTOS DE MENDONÇA. Objeto: Contratação de instrutor para
ministrar aula no curso "Temas Atuais de Direito Administrativo na Jurisdição Federal".
Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339036. Valor total do
empenho: R$ 1.097,50 (um mil e noventa e sete reais e cinquenta centavos). Proc. nº
T R F 2 - EO F - 2 0 1 8 / 0 0 2 2 7 .

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O TRF- 2ª RG, de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público
que não sofreram alterações os preços registrados nas Atas de Registro de Preços abaixo
relacionadas:

. Ata (n.º) Pregão Objeto -
Aquisição de

Publicação na íntegra
D.O.U, Seção 3

. 07/18 15/18 Acessórios para sanitários 13/04/2018 - pág.
123

. 08 e 09/18 16/18 TV LED e suporte 18/04/2018 -
pág. 137

. 10 e 11/18 20/18 Mat. consumo - gên. alimentação 30/04/2018 - pág.
274

. 12 e 13/18 24/18 Mats. de consumo - elétricos 10/05/2018 - pág.
134

. 14 a 16/18 23/18 Mats. de consumo - expediente 22/06/2018
Pág. 140

. 17 a 29/18 09/18 Mats. de consumo - expediente 22/06/2018
Pág. 140

. 33/18 32/18 Mat. de consumo - reabilitação 31/07/2018
Pág. 141

. 34/18 67/18 Confecção de vestes talares e con-
sertos

15/08/2018
Pág. 129

. 35 e 36/18 74/18 Mat. de consumo - copa e cozinha 17/08/2018
Pág. 112

. 38 a 44/18 70/18 Mats. de consumo - copa e cozin-
ha

03/09/2018
Pág. 146

. 45 a 50/18 38/18 Mats. permanentes 03/09/2019
Pág. 146

. 51/18 39/18 Mat. consumo - limpeza 19/09/2018
Pág. 130

. 67 a 70/18 129/18 Mat. sistema alarme incêndio 25/10/2018
Pág. 138

. 71/18 112/18 Mat. consumo proc. dados 22/10/2018
Pág. 151

. 72 a 74/18 66/18 Livros 05/11/2018
Pág. 142

. 77/18 119/18 Subscrição de licenças 05/11/2018
pág. 142

. 78 a 86/18 76/18 Mat. para manut. veículos 05/11/2018
Pág. 142

. 87/18 80/18 Fornecimento e instal. divisórias 13/11/2018
Pág. 200

. 88 a 91/18 93/18 Motobombas 28/11/2018
Pág. 168

. 92 a 94/18 48/18 Equips. de refrigeração 28/11/2018
Pág. 168

. 96 a 98/18 54/18 Mat. odontológico 10/12/2018
Pág. 182

. 99 a 110/18 98/18 Materiais e ferramentas 10/12/2018
Pág. 182

. 111 e 112/18 157/18 Fragmentadoras 21/12/2018
Pág. 267

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora da Secretaria Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processos nºs 0039347-18.2016.4.03.8000 - TRF 3ª Região e 0039489-22.2016.4.03.8000 -
JFPG-SP; Espécie: Termo Aditivo nº 04.004.12.2017 ao Contrato nº 04.004.10.2017;

Contratantes: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-76 e
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, CNPJ Nº 05.445.105/0001-78;
Contratada: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, CNPJ nº 59.456.277/0001-76; Objeto:
prorrogação do prazo de vigência do Contrato originário pelo período de 12 meses;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93; Data de assinatura: 22/02/2019; Vigência: a partir de
24/02/2019 até 24/02/2020; Valor total: R$ 396.421,20; Procedimento Licitatório:
inexigível; Signatários: pelos Contratantes, Sr. Paulo Roberto Serraglio Júnior, Diretor-Geral
do TRF 3ª Região e Dra. Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, Juíza Federal Diretora do Foro
da Seção Judiciária de São Paulo; pela Contratada, Sra. Ana Claudia Lopes, Procuradora.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2014; Proc. SEI nº 0001548-97.2016.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, e no Parágrafo
Primeiro, da Cláusula Quinta do contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e o Sr. Jarbas
Pereira Lopes, CPF nº 185.196.794-04, Objeto: a prorrogação da vigência do Contrato, que
trata da locação do imóvel em Girau do Ponciano/AL, pelo período de 03 meses. Valor
mensal: R$ 1.746,03; Valor total: R$ 5.238,09. Assinatura: 20/02/2019.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019

Processo Administrativo SEI nº 0005890-83.2018.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 20/02/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 03/2019, cujo
objeto é a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e
Longa Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e serviço de dados para acesso à
internet, com o fornecimento de 26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta)
smartphones do Tipo II, com os respectivos chips SIM Card, adjudicando o seu objeto à
empresa T E L E FÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº 02.558.157/0001-62, no valor total de R$
91.331,52, e autorizando a contratação da referida empresa, com arrimo no art. 4º, XXII,
da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

Maceió-AL, 25 de fevereiro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 4486/2016 TRE-AM Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.
03/2016, prestação de serviços especializados e continuados de apoio administrativo,
copeiragem e manutenção de bens imóveis, celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO AMAZONAS e a PROJEBEL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA. Fundamentação Legal:
Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Do Objeto: alteração do caput da Cláusula Quarta
(Da Vigência). Vigência: 12 (doze) meses, ou seja, de 26/02/2019 a 25/02/2020. Assinam:
Desdor JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Contratante, e o Sr. ANDRÉ RICARDO BAT I S T A
NUNES, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019, firmado entre a 109ª Zona

Eleitoral e o Município de Jiquiriçá/BA: 2343/2019. OBJETO: Cooperação entre os

partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores Da Prefeitura

Municipal de Jiquiriçá, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro

eleitoral mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de

revisão. FUNDAMENTO LEGAL: parágrafo único do artigo 7º e inciso III do art. 9º da

Lei nº 7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da

Resolução TSE nº 23.440/2015. VIGÊNCIA: Um ano a partir da assinatura do convênio.

ASSINATURA: 21/1/2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Fabiano Freitas Soares, pela 109ªZE, e João

Fernando Alves Costa, pelo Município de Jiquiriçá.
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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 2019.
1. À AEP,
Após a publicação no DOU, do Aviso de

Homologação do Pregão Eletrônico nº 03/2019, visando a
retificação do valor da contratação contido na Decisão 523
(0504173), alterando de R$ 91.331,32 (noventa e um mil,
trezentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos),
para R$ 91.331,52 (noventa e um mil, trezentos e trinta
e um reais e cinquenta e dois centavos), conforme
orientação desta Assessoria e;

2. À SGO,
Para emissão de empenho, conforme Despacho

GSAD (0506609), informando que foi reservado o nº 04/2019
para o contrato que será formalizado em razão do serviço
objeto do Pregão Eletrônico nº 03/2019.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 26/02/2019, às 18:55, 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
0507903 e o código CRC 1197E7C0.

0005890-83.2018.6.02.8000 0507903v1
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                        SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO
FEDERAL

                          N O T A   D E   E M P E N H O
                                                                    PAGINA:   1

EMISSAO     :   28Fev19 NUMERO: 2019NE000254 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE    :   070011/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ        :   06015041/0001-38 FONE: (082) 2122-7700
ENDERECO    :   AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL MACEIÓ-AL.
MUNICIPIO   :   2785 - MACEIO                              UF: AL CEP: 57051-090

CREDOR     : 02558157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
ENDERECO   : ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 1376 CIDADE MONCOES
MUNICIPIO : 7107 - SAO PAULO                            UF: SP CEP: 04571-936
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
19CT0004. SERVIçOS DE TELEFONIA MOVEL E DADOS PARA INTERNET.

 

CLASS : 1 14103 02122057020GP0027 084621 0100000000 339039 000000 AOSA
TELEFO
TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520          INCISO:        PROCESSO: 0005890-83.2018
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AL / 2785
ORIGEM DO MATERIAL      :
REFERENCIA: ART01    LEI10520/02              NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL :              38.054,80
TRINTA E OITO MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA
CENTAVOS***************
******************************************************************************
******************************************************************************
******************************************************************************

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO
                        SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO
FEDERAL

                       N O T A   D E   E M P E N H O
                                                                   PAGINA:      2

EMISSAO : 28Fev19      NUMERO: 2019NE000254   PROCESSO: 0005890-83.2018
EMITENTE : 070011/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CREDOR   : 02558157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 58 -SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
SEQ.: 1   QUANTIDADE:                1 VALOR UNITARIO:               38.054,80
                                       VALOR DO SEQ. :               38.054,80
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PRESTAçãO DE SERVIçO MóVEL PESSOAL (SMP) PóS-PAGO, NAS MODALIDADES
LOCAL E LON
GA DISTâNCIA NACIONAL (LDN) COM ROAMING NACIONAL, E SERVIçO DE DADOS
PARA ACES
SO à INTERNET COM O FORNECIMENTO DE DE 26 (VINTE E SEIS) SMARTPHONES DO
TIPO I
E 30 (TRINTA) SMARTPHONES DO TIPO II,COM OS RESPETIVOS CHIPS SIM CARD,
CONFOR-
ME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DISPONÍVEIS NO EDITAL Nº 03/2019 E SEUS
ANEXOS.
DECISãO Nº 523 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
DESPACHO SLC EVENTO 0507903.
PERIODO EMPENHADO: MARÇO A DEZEMBRO DE 2019.

 

                                           T O T A L   :             38.054,80

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/03/2019, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/03/2019, às 21:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/03/2019, às 16:00, 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
0509339 e o código CRC 88691237.

0005890-83.2018.6.02.8000 0509339v3
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Conformidade da Nota de Empenho nr. 2019NE000254.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES GOMES LEITE
SOUZA, Técnico Judiciário, em 28/02/2019, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509345 e o código CRC DDC17527.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de março de 2019.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2019NE000254

(0509339).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/03/2019, às 15:24, 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
0510169 e o código CRC EB43CC5E.

0005890-83.2018.6.02.8000 0510169v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2019.
Retornem os autos à SLC, para consolidação do

contrato e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/03/2019, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0510674 e o código CRC ACE9214E.

0005890-83.2018.6.02.8000 0510674v1
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De: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
 Para: aline.asouza@telefonica.com

 Data: 11/03/2019 02:55 PM
 Assunto: Assinatura do Contrato nº 04-2019 -TRE-AL

  
 

Suas Senhorias os Srs. Wellington Xavier da costa e Carlota Braga de Assis Lima

Representantes da empresa Telefônica Brasil S.A
 
Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se do Contrato nº
04/2019, tendo como partes interessadas o TRE/AL e Vossas Senhorias.
 
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
 
a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias;
 
b) Assinar em cada uma delas;
 
c) Reconhecer firma em uma das vias;
 
d) Devolver todas as vias para o seguinte destinatário e endereço:
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

 SLC / COMAP
 Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol

 CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.
 
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
 
Por obséquio, solicito que as vias do Contrato NÃO sejam impressas em frente-verso.
 
 
Atenciosamente,
 
Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar- Farol
CEP 57.051-090- Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

 

 

 
 
 
 
 
Anexados:

 

Arquivo: ATT00003.txt Tamanho:
1k

Tipo de
Conteúdo:
text/plain
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Arquivo: ATT00004.html
(Mostrar conteúdo da mensagem)

Tamanho:
26k

Tipo de
Conteúdo:
text/html

Arquivo: 04 - Prestação de
serviço telefônico móvel - PA
- 0005890-
83.2018.6.02.8000.pdf

Tamanho:
219k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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De: "Aline  De Alcantara Souza" <aline.asouza@telefonica.com>
 Para: sandraalexandre <sandraalexandre@tre-al.jus.br>

 Data: 11/03/2019 03:02 PM
 Assunto: RES: Assinatura do Contrato nº 04-2019 -TRE-AL

  
Bom dia!
 
Acuso o recebimento.
 
Atenciosamente,
 
 
Aline de Alcântara Souza
Gerente de Negocios – Especialista Governo

 Diretoria de Governo | Gerencia Governo FSP
Av. Barão de Maruim, 304. Centro.
CEP 49010-340 | Aracaju-SE
Tel + 55 79 998896939 / 79 3021-8074 /79 3021-8057 
aline.asouza@telefonica.com 

 www.telefonica.com.br | www.vivo.com.br 

Mensagem Confidencial 
 Conforme disposto na Política de Classificação das Informações da Vivo, as informações existentes nesta mensagem foram

classificadas como CONFIDENCIAIS e são para conhecimento e uso específico dos seus destinatários, sendo seu sigilo protegido
por lei e seu uso regulado pelas políticas internas da Vivo. Caso não seja destinatário da mesma, saiba que a leitura, cópia e/ou
divulgação por sua parte são indevidas e terminantemente proibidas. Caso tenha recebido esta mensagem indevidamente,
solicita-se a devolução da mesma para o remetente informando o recebimento indevido. Caso seja o destinatário da mesma,
lembramos da sua responsabilidade no tratamento das informações confidenciais, desde sua criação, manipulação, divulgação até
seu correto descarte, previstos na Política acima citada.
 

De: sandraalexandre <sandraalexandre@tre-al.jus.br> 
 Enviada em: segunda-feira, 11 de março de 2019 14:56
 Para: Aline De Alcantara Souza <aline.asouza@telefonica.com>

 Assunto: Assinatura do Contrato nº 04-2019 -TRE-AL
 
 

Suas Senhorias os Srs. Wellington Xavier da costa e Carlota Braga de Assis Lima

Representantes da empresa Telefônica Brasil S.A
 
Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se do Contrato nº
04/2019, tendo como partes interessadas o TRE/AL e Vossas Senhorias.
 
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
 
a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias;
 
b) Assinar em cada uma delas;
 
c) Reconhecer firma em uma das vias;
 
d) Devolver todas as vias para o seguinte destinatário e endereço:
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

 SLC / COMAP
 Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol

 CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.
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Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
 
Por obséquio, solicito que as vias do Contrato NÃO sejam impressas em frente-verso.
 
 
Atenciosamente,
 
Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar- Farol
CEP 57.051-090- Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

 

 

 
 
 
 

 
Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información
privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted. el
destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin
autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

  
The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for
the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient,
you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly
prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the
sender that you have received this communication in error and then delete it.

  
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação
privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa
senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro,
rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a sua destruição

  
 
Anexados:

 

Arquivo: ATT00003.txt Tamanho:
4k

Tipo de
Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html
(Mostrar conteúdo da mensagem)

Tamanho:
19k

Tipo de
Conteúdo:
text/html

 Arquivo: image001.png (Mostrar Tamanho: Tipo de
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Presidência da República

Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias

com as seguintes características:

Data de envio: 02/04/2019 16:16:36

Origem: Setor de Licitações e Contratos

Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE

Ofício: 5244847

Data prevista de publicação: 03/04/2019

Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3

Forma de pagamento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício

Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de

matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5
Tamanho

(cm)
Valor

11579850
Extrato do Contrato nº 04-2019 (TELEFONICA BRASIL

SA) - PA 0005890-83.2018.rtf

b6ee81487dae1476

e96d5e1a3402bf21
3,00

R$

99,12

Total da matéria 3,00
R$

99,12

TOTAL DO OFICIO 3,00
R$

99,12

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5244847

1 de 1 02/04/2019 16:17
Comprovante de envio de publicação de extrato no DOU (0523247)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 1096



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 04/2019; Processo SEI nº 0005890-83.2018.6.02.8000; Fund. Legal: Lei n°
10.520/02, Decreto 5.450/05 e Lei n° 8.666/93. Partes: União, através do TRE/AL e a
empresa TELEFONICA BRASIL S/A, CNPJ n° 02.558.157/0001-62; Objeto: Prestação de
Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional
(LDN), com roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o
fornecimento de 26 smartphones do Tipo I e 30 smartphones do Tipo II, com os
respectivos chips SIM Card. Vigência: 24 meses, a contar da data da assinatura(11/03/19).
Valor do contrato: R$ 91.331,52.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 05/2019; Processo SEI nº 0009134-20.2018.6.02.8000; Fund. Legal: Leis nºs
8.666/93 e 8.078/90 e Resolução nº 17.787/2017 do TRE/AL. Partes: União, através do
TRE/AL e a empresa NÍVIA PATRíCIA FLORÊNCIO CARNAÚBA 02170547495, CNPJ:
31.410.405/0001-21; Objeto: contratação de prestação de serviços de lavagem de veículos
que compõem a frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e aos veículos locados e/ou
requisitados no ano de 2019. Vigência: a partir da data da assinatura(27/03/19) até 31 de
dezembro de 2019. Valor total do contrato: R$ 13.655,00.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0000141-51.2019. Objeto: Aquisição de material de consumo (material
elétrico) necessário para atender as demandas das Unidades Administrativas e Cartorárias
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A do Edital.. Total de Itens Licitados: 35. Edital:
03/04/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00014-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 03/04/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 16/04/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Em Substituição

(SIASGnet - 02/04/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo de Rescisão Amigável do Contrato nº 32/2018, de prestação de fornecimento de
combustível. PARTES: União, através do TRE-AP e MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP.
Objeto: Rescinde amigavelmente o Contrato, com base no inciso II, artigo 79, da Lei
8.666/93, c/c com a Cláusula Vigésima Primeira do referido Contrato. EFEITOS A PARTIR
DE: 01/04/2019. DATA DE ASSINATURA: em 01/04/2019. Signatários: Des. Rommel Araújo
de Oliveira, Presidente do TRE/AP, e Miguel Caetano de Almeida, representante da
Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2016, para execução indireta de prestação de
serviços de telecomunicações. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa EMC BRASIL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ nº 09.354.828/0001-12. Objeto: Altera o
Preâmbulo e a Cláusula Sétima do instrumento principal, para fins de substituição do
registro de empresário para GLOBAL EAGLE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, bem
como para prorrogação por mais 12 (doze) meses, com a nova vigência no período de
14.04.2019 a 13.04.2020. DATA DE ASSINATURA: em 01/04/2019. Signatários: Des. Rommel
Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP e Sr. Cesar de Mendonça Dantas, representante
da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 02/2019. Processo nº 12351/2018-SAO contratada: DPS
GONÇALVES INSDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ 64.106.552/0001-
61. Objeto: Café em pó embalado a vácuo (4.000 KG), valor unitário R$ 14,88. Validade do
Registro: de 03/04/2019 a 02/04/2020.

Ata de Registro de Preço nº 03/2019. Processo nº 12351/2018-SAO contratada: J.G
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 14.141.553/0001-79. Objeto: Açúcar
cristal granulado (12.000 KG), valor unitário R$ 2,04. Validade do Registro: de 03/04/2019
a 02/04/2020.

Ata de Registro de Preço nº 04/2019. Processo nº 12351/2018-SAO contratada: J L.A. FÉLIX
- ME, CNPJ 06.090.689/0001-79. Objeto: Tíquetes para água mineral 350ml (400 PCT), valor
unitário R$ 8,40. Validade do Registro: de 03/04/2019 a 02/04/2020.

Ata de Registro de Preço nº 05/2019. Processo nº 12351/2018-SAO contratada: LÁZARO
JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO, CNPJ 31.099.961/0001-29. Objeto: Adoçante líquido a base
de estévia (200 UND), valor unitário R$ 7,45. Validade do Registro: de 03/04/2019 a
02/04/2020.

Ata de Registro de Preço nº 06/2019. Processo nº 12351/2018-SAO contratada: REQUINTE
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ 04.069.015/0001-67. Objeto: Tíquetes para
água mineral em garrafões 20 litros (10.000 UND), valor unitário R$ 3,89. Validade do
Registro: de 03/04/2019 a 02/04/2020.

Ata de Registro de Preço nº 07/2019. Processo nº 12351/2018-SAO contratada: T  L
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, CNPJ 18.843.338/0001-70. Objeto:
Chá de hortelã (240 CX), valor unitário R$ 2,93; Chá verde tradicional (240 CX), valor
unitário R$ 2,69; Chá mate (240 CX), valor unitário R$ 2,54; Chá de erva-doce (240 CX),
valor unitário R$ 2,90; Chá de erva cidreira (360 CX), valor unitário R$ 2,87; Chá de boldo
(240 CX), valor unitário R$ 2,17. Validade do Registro: de 03/04/2019 a 02/04/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 012/2019, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional

Eleitoral da Bahia e o Município de Ibipitanga/BA. OBJETO: Comodato de imóvel.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93. PAD: 16.446/2017. VIGÊNCIA: da data da assinatura

até 31.12.2019. ASSINATURA: 1º.4.2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira

pelo TRE-BA e o Sr. Edilson Santos Souza, pelo Comodante.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2019NE000641, emitida em 29/03/2019. FAVORECIDO: TRAFFIC
SOLUTIONS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO. OBJETO: Aquisição de materiais
de sinalização para as vias de acesso de pedestres e veículos. VALOR: R$ 21.977,00.
FUNDAMENTO LEGAL: ART.25/CP e Leis n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento
3.3.90.30.44; Ação 02.122.0570.20GP.0029, PROCESSO nº 5.711/2018.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 186/2019. Espécie: Contrato 13/2019. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e JSLC COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI-ME. Objeto: é a contratação de
livraria ou distribuidor especializado para fornecimento de publicações nacionais
produzidas no mercado editorial brasileiro à Seção de Biblioteca e Memória Eleitoral
(SEBIM) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Fundamento Legal: Lei n.º
10.520/2002, Decreto n.º 5.450/2005, Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações, bem como no
PAD TRE n.º 186/2019. Assina pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e
pela contratada, Marta Francisca Pego dos Santos. Data: 01/04/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 51/2018 celebrado com a empresa EXLBR
TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. Objeto: visa prorrogar o Contrato n.º 51/2018
por mais 12 (doze) meses, a partir de 18 de junho de 2019. Fundamento: art. 57, II, da Lei
nº 8.666/1993 e suas alterações, c/c Cláusula Décima do Contrato n.º 51/2018 e na
autorização do Diretor-Geral constante do Processo Administrativo Digital n.º 1.708/2019.
Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA: 01/04/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal notifica a empresa Start
Serviços e Transportes - EIRELI, CNPJ nº 07.869.890/0001-11, ou seus representantes legais,
por se encontrar em lugar incerto e/ou não sabido, para que, querendo, apresente Recurso
Administrativo nos autos do processo SEI nº 0006407-41.2018.6.07.8100, contra a
aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União Federal pelo
prazo de 2 (dois) meses, com base no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, no prazo de 10
(dez) dias úteis, a contar da publicação do presente edital. Signatário:

CARMELITA INDIANO AMERICANO DO BRASIL DIAS
Presidente do TRE-DF

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019 - UASG 70025

Nº Processo: 0006119-93.2018. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e conservação.
Total de Itens Licitados: 56. Edital: 03/04/2019 das 13h00 às 17h59. Endereço: Praça
Municipal de Brasilia, Quadra 02, Lote 6, Sala 208, Setor de Indústrias Gráficas -
BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70025-5-00007-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 03/04/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 16/04/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
Havendo divergência entre as especificações do Edital e as do Comprasnet, prevalecerão as
do Edital.

HERACLITO CARLOS VIEIRA FREITAS
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/04/2019) 70025-00001-2019NE000029

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Contratada: D I G I S EC
CERTIFICACAO DIGITAL. CNPJ: 18.799.897/0001-20. Objeto: Prestação de serviços de
validação e emissão de certificados digitais. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico.
Programa de Trabalho: 02.122.0570.20GP.0032. Natureza da Despesa: 339040. Nota de
Empenho: 2019NE800015, de 21/03/2019. Valor total estimado do contrato: R$ 54.018,00,
sendo R$ 43.120,00 estimados para 2019, R$ 10.898,00 estimados para 2020. Prazo de
Vigência: 25/03/2019 a 24/03/2020. Data da Assinatura do Contrato: 21/03/2019.
Processo: 10.330/2018.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 2847/2018. Contrato TRE/GO nº 12/2019. Objeto: Prestação de serviços
contínuos de limpeza, conservação e higienização nos Cartórios Eleitorais de Pires do Rio e
Goiás. Contratada: CONFIANÇA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-EPP, CNPJ: 12.916.218/0001-70.
Valor global estimado: RS 66.060,19. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: 12
meses, contados de 29/03/2019. PT: 02.122.0570.20GP.0052. ND: 339039. Empenho:
2019NE000274, emitida em 19/03/2019. Signatários: Wilson Gamboge Junior, Diretor-Geral
do TRE/GO pelo Contratante. Thaise Alves Pimenta Silva, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO

Proc. SEI n.º 0002891-47.2019.6.12.8000 - Termo Contratual n.º 017/2019. OBJETO: serviço
de telefonia fixa comutada (STFC) digital, na modalidade local (FEIXE DIGITAL), para
atendimento das necessidades da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Fundamento
legal: Dispensa de Licitação. Art. 24, IV da Lei nº 8.666/93. Contratada: CLARFO S/A. CNPJ:
40.432.544/0001-47. Assinatura: 1º/04/2019. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. Valor R$
71.301,30. Assinam: Hardy Waldschmidt, Diretor-Geral do TRE/MS e Giovanni Marques
Gamba e Sidelvan Freitas Macedo, representantes legais da empresa CLARO S/A.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. SEI n.º 0000236-10.2016.6.12.8000 - 12º Termo de Alteração de Contrato n.º 15/2019.
OBJETO: prorrogação do contrato de locação de imóvel urbano que abriga a 39ª Zona Eleitoral
em Deodápolis, por 12 meses - 29/04/2019 a 28/04/2020. Fundamento legal: inciso X do art. 24
da Lei 8.666/93. Contratado: ROBSON HEVERCIO MOURA - CPF: 366.574.501-25. Assinatura:
28/032019. Valor total: R$ 20.244,00. Assinam: Letânia Ferraz de Brito Coutinho, Diretora-Geral
do TRE/MS, em substituição e Robson Hevercio Moura, locador.
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DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2019.

À SCON,

Para registro contábil.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 04/04/2019, às 16:14, 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
0524739 e o código CRC 247800E9.

0005890-83.2018.6.02.8000 0524739v1
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Ofício nº 841 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 04 de abril de 2019.

À Sua Senhoria a Senhora
Dvanilda Ramos Gomes
Gerencia de Pushing Comercial Governo
TELEFÔNICA VIVO
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 1376, 26° andar, Lado B,
bairro: Cidade Monções,
São Paulo-SP, CEP: 04571-936
 

Assunto: Entrega. Vias. CONTRATO N° 04/2019. Nota de empenho. Processo SEI nº
0005890-83.2018.6.02.8000.

 

Prezada Senhora,

Por condução deste meio, apresento a inclusa documentação, tratando-se do
CONTRATO N° 04/2019. Processo SEI nº 0005890-83.2018.6.02.8000, celebrado entre
o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e a sua empresa, para fins de
acompanhamento.

Segue anexa, nota de empenho 2019NE000254.

Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer
esclarecimentos.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 04/04/2019, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0524811 e o código CRC 9AF6F275.

0005890-83.2018.6.02.8000 0524811v4
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DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2019.

À SAPEV,

 

Para envio do Ofício n° 841, documento SEI n° 0524811. E após à SAD, para as
providências atinentes à gestão Contratual.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 04/04/2019, às 17:16, 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
0524835 e o código CRC 30322EB6.

0005890-83.2018.6.02.8000 0524835v1
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  05/04/19  09:17     NS                               USUARIO : MARCELO VIANA  
  DATA EMISSAO      : 05Abr19   VALORIZACAO : 05Abr19  NUMERO  : 2019NS001178 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 02558157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.                 
  TITULO DE CREDITO : 2019RC000030            DATA VENCIMENTO  : 05Abr19        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO No. 04/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MÓVEL P
  ESSOAL (SMP) PÓS-PAGO, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA
NACIONAL (LDN),
   COM ROAMING NACIONAL E SERVIÇO DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET, COM
FORNECIME
  NTO DE 26 SMARTPHONES DO TIPO I E 30 DO TIPO II, COM OS RESPECTIVOS CHIPS
SIM
  CARD. SEI No. 0005890-83.2018.6.02.8000.                                      
                                                                                
    L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404            ICTEL0419             812310201                            
                                                                       91.331,52
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 84321610478 -  MARCELO VIANA                   05Abr19   09:14  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    

------------------------------------XX----------------------------------------
                                                                                
  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  05/04/19  09:17                                      USUARIO : MARCELO VIANA  
                                                       PAGINA  :     1          
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  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO             
 
  CONTA CORRENTE  : N ICTEL0419                                                 
  TELEFÔNICA-SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-CTO. 04/2019                                 
                               SALDO ANTERIOR A 01ABR                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    05Abr 070011 00001 NS001178 541404           91.331,52C           91.331,52C
                                                                                
                                                               
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RETORNA        
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 05/04/2019, às 09:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525109 e o código CRC B279587C.

0005890-83.2018.6.02.8000 0525109v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2019NS0001178, de 03-04-2019 (0525109)

Observação:

À SAD, sugerindo a designação formal de gestor (es) e
fiscal (is) do contrato nº 04/2019, tudo na forma cláusula 08 do
instrumento contratual, em especial na alínea "b" (0523223).

Alertamos, ainda, para a necessidade de solicitar à
contratada a garantia contratual prevista na cláusula 10 do referido
instrumento.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Analista
Judiciário, em 10/04/2019, às 16:11, 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
0525368 e o código CRC 9209117E.
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.
 
À Diretoria-Geral
Assunto: Designação de gestor. Contratação de serviço móvel
pessoal (telefonia celular).

 
 
Senhor Diretor,
 
Para cumprimento do previsto no Art. 4º,

XVII combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017, encaminho o presente a Vossa Senhoria pedindo vênia
para sugerir a indicação da Chefe da Seção de Gestão de Contrato
(SEGEC), para a gestão do Contrato 04/2019, celebrado com a
empresa Telefônica Brasil S/A, relativo à prestação de Serviço Móvel
Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância
Nacional (LDN), com roaming nacional, e serviço de dados para
acesso à internet, devendo, em seus impedimentos legais e
regulamentares, atuar o seu substituto legal.

Os agentes designados deverão realizar seus atos em
conformidade com o previsto no art. 20, da citada Resolução n.º
15.787/2017.

Esclareço, por fim, que os controles e limitações de uso
do serviço serão veiculados em proposição objeto do PA 0003034-
15.2019.6.02.8000.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/04/2019, às 14:54, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525495 e o código CRC 8A887048.

0005890-83.2018.6.02.8000 0525495v1
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CERTIDÃO

Certifico que o Ofício nº 841/2019 - SLC foi encaminhado
à EBCT para expedição, com registro nº JT 858496996 BR

Documento assinado eletronicamente por AROLDO LUIZ ANDRADE NOVAIS, Analista
Judiciário, em 08/04/2019, 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
0526277 e o código CRC 4C4E20C3.

0005890-83.2018.6.02.8000 0526277v5
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CONCLUSÃO

Maceió, 09 de abril de 2019.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista o pronunciamento constante no Despacho

GSAD 0525495, nos termos do art. 4º, XVII c/c o art. 18, ambos da
Resolução TRE nº 15.787/2017, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência a indicação da Chefe da Seção de Gestão de
Contrato (SEGEC), para atuar como gestora do Contrato 04/2019
(0523223), celebrado com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A,
relativo à prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas
modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming
nacional, e serviço de dados para acesso à internet, funcionando, em
seus impedimentos legais e regulamentares, o seu substituto legal.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/04/2019, às 18:17, 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
0526719 e o código CRC 183B747E.

0005890-83.2018.6.02.8000 0526719v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de abril de 2019.
 
De acordo com o sugerido pelo Senhor Secretário de

Administração (0525495) e ratificado pelo Ilustríssimo Senhor
Diretor-Geral (0526719).

 
Ratifico, com isso, a indicação do titular da Chefia da

Seção de Gestão de Contrato (SEGEC) para que atue como
responsável pela gestão do Contrato 04/2019, celebrado com a
empresa Telefônica Brasil S/A, e que é relativo à prestação de
Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e
Longa Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e serviço de
dados para acesso à internet.

 
Acato também a designação para que realize os atos de

gestão, nas situações que envolvam seus impedimentos legais e
regulamentares, o seu substituto legal.

 
Remeta-se à Secretaria de Administração para a edição

do necessário ato.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 11/04/2019, às 19:03, 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
0527714 e o código CRC 83C547B9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 180/2019 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº
8.666/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0005890-
83.2018.6.02.8000, resolve:

Art. 1º Designar a Chefe da Seção de Gestão de Contratos como
gestora do contrato nº 04/2019, celebrado com a empresa Telefônica Brasil
S/A, relativo à prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas
modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e
serviço de dados para acesso à internet, funcionando, em suas ausências e
impedimentos legais e regulamentares, o seu substituto legal.

Art. 2º Os gestores ora designados deverão observar, no que
couber, as disposições constantes no Título IV (arts. 16 a 22), da Resolução
TRE/AL nº 15.787, de 15/02/2017, publicada no Diário Oficial do Estado no
dia 16/02/2017.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 

Maceió, 12 de abril de 2019.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 12/04/2019, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0529041 e o código CRC D2CDD596.

0005890-83.2018.6.02.8000 0529041v4

Publicador_DJE nº 20190071
Disponibilização: 12/04/2019
Publicação: 16/04/2019
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

 

Identificação
Contrato: 04/2019
Objeto: Prestação de Serviço Móvel (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e
Longa Distância Nacional (LDN), com roaming nacional, e serviço de dados para
acesso à internet.
Contratada: Telefônica do Brasil S/A
 

Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do item 9 do Termo de
Referência, do Edital nº 10/2019, 0490863, que os bens relacionados nas Notas Fiscais
nº 8777 e 8781 (terminais móveis e chips), 0529382, foram recebidos nesta data e
serão objetos de avaliação quanto à conformidade de qualidade, de acordo com os
Critérios de Aceitação previamente definidos pela Administração..

Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços (ou bens) ocorrerá em até
30 (trinata) dias, desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto
às especificações constantes do Termo de Referência correspondente ao Contrato
supracitado.

 

Lindineide Oliveira Cardoso

Chefe da Seção de Gestão de Contratos - Segec

 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 15/04/2019, às 15:52, 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
0529388 e o código CRC F93CCEAD.

0005890-83.2018.6.02.8000 0529388v4
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E-mail - 0529402

Data de Envio: 
  15/04/2019 15:57:54

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

Para:
    aline.asouza@telefonica.com
    segec@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Termo de Recebimento Provisório. COMUNICADO PARA CIÊNCIA

Mensagem: 
  Prezada Senhora,

Encaminhamos, em arquivo anexo, TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, dos referente aos bens
relacionados nas Notas Fiscais nº 8777 e 8781 (terminais móveis e chips), 0529382, foram recebidos
nesta data e serão objetos de avaliação quanto à conformidade de qualidade, de acordo com os Critérios
de Aceitação previamente definidos pela Administração.

Assim, solicitamos a devida ciência ao tempo em que informamos que o RECEBIMENTO DEFINITIVO
ocorrerá em 30 (trinta) dias a partir desta data.

Cordialmente,

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Segec

E-mail para: segec@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_0529388.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO

TERMO DE REMESSA

 

Nesta data, remeto os bens relacionados nas Notas Fiscais nº 8777 e
8781 (terminais móveis e chips), 0529382, à Seção de Patrimônio

para o devido registro patrimonial e tombamento.

 

Lindineide Oliveira Cardoso

Chefe da Segec

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 15/04/2019, às 16:00, 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
0529403 e o código CRC 64C36F35.

0005890-83.2018.6.02.8000 0529403v2
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

15/04/2019 18:13:50

Entrada de Materiais - Analítico
Tipo de Entrada:

Unidade Gestora:

Fornecedor:

COMODATO

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL

02.558.157/0405-47 - TELEFONICA BRASIL S/A

Nota de Recebimento: 2019000011

Data de Recebimento: 15/04/2019 Data Contábil:

Nº DocumentoTipo do Documento Data
12/07/20180005890-83.2018002 - PROCESSO DE ENTRADA

04/04/20198777003 - NOTA FISCAL

11/03/201904/2019016 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Vl. Aquisição

Conta: 123110102 - AP. EQUIP. COMUNICACAO

Vida Útil

1 00028284

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506091818370

847,97120

2 00028285

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092853699

847,97120

3 00028286

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092856890

847,97120

4 00028287

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092857450

847,97120

5 00028288

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092857955

847,97120

6 00028289

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092858813

847,97120

7 00028290

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092858938

847,97120

8 00028291

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092861536

847,97120

9 00028292

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092862716

847,97120

10 00028293

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092865016

847,97120

011-RelatorioAnaliticoEntrada.jasper Página 1 de 3
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

15/04/2019 18:13:50

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Vl. Aquisição

Conta: 123110102 - AP. EQUIP. COMUNICACAO

Vida Útil

11 00028294

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092866113

847,97120

12 00028295

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092866196

847,97120

13 00028296

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092867392

847,97120

14 00028297

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092867855

847,97120

15 00028298

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092868077

847,97120

16 00028299

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092869554

847,97120

17 00028300

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092872038

847,97120

18 00028301

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092881930

847,97120

19 00028302

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092881955

847,97120

20 00028303

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092882177

847,97120

21 00028304

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092882516

847,97120

22 00028305

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092883092

847,97120

23 00028306

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092883555

847,97120

24 00028307

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092883571

847,97120
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

15/04/2019 18:13:50

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Vl. Aquisição

Conta: 123110102 - AP. EQUIP. COMUNICACAO

Vida Útil

25 00028308

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506092883613

847,97120

26 00028309

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 32
GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA
PROTETORA + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA: MOTOROLA -
MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER - IMEI: 359506095921915

848,00120

Total da Conta: 22.047,25

Total da Nota de Recebimento: 22.047,25

Total de Bens: 26

Atestamos que esta Unidade incorporou ao patrimônio os materiais acima relacionados.

____ / ____ / ________.

_________________________________________________
Assinatura
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Tipo de Entrada:

15/04/2019 18:13:50

COMODATO

Resumo por Código Contábil

U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL

Fornecedor: 02.558.157/0405-47 - TELEFONICA BRASIL S/A

Nota de Recebimento: 2019000011

Data de Recebimento: 15/04/2019

Data Contábil:

Conta Descrição Valor
123110102 AP. EQUIP. COMUNICACAO 22.047,25

Total Geral: 22.047,25

011-EntradaResumoCodigoContabil.jasper Página 1 de 1

Nota de recebimento 2019000011 (0529672)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 1122



Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

15/04/2019 18:46:56

Entrada de Materiais - Analítico
Tipo de Entrada:

Unidade Gestora:

Fornecedor:

COMODATO

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL

02.558.157/0405-47 - TELEFONICA BRASIL S/A

Nota de Recebimento: 2019000012

Data de Recebimento: 15/04/2019 Data Contábil:

Nº DocumentoTipo do Documento Data
12/07/20180005890-83.2018.6.02002 - PROCESSO DE ENTRADA

04/04/20198781003 - NOTA FISCAL

11/03/201904/2019 B016 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Vl. Aquisição

Conta: 123110102 - AP. EQUIP. COMUNICACAO

Vida Útil

1 00028310

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104229515

405,55120

2 00028311

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104229838

405,55120

3 00028312

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104229853

405,55120

4 00028313

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104229994

405,55120

5 00028314

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104230133

405,55120

6 00028315

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104230554

405,55120

7 00028316

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104230653

405,55120

8 00028317

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104238375

405,55120

9 00028318

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104238391

405,55120

10 00028319

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104239092

405,55120

11 00028320

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104239191

405,55120

12 00028321

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104239217

405,55120
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

15/04/2019 18:46:56

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Vl. Aquisição

Conta: 123110102 - AP. EQUIP. COMUNICACAO

Vida Útil

13 00028322

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104240579

405,55120

14 00028323

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104240934

405,55120

15 00028324

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104240959

405,55120

16 00028325

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104241015

405,55120

17 00028326

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104246097

405,55120

18 00028327

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104246113

405,55120

19 00028328

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104246170

405,55120

20 00028329

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104246238

405,55120

21 00028330

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104246337

405,55120

22 00028331

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104246410

405,55120

23 00028332

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104246451

405,55120

24 00028333

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104246493

405,55120

25 00028334

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269104247590

405,55120

26 00028335

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269105636098

405,55120

27 00028336

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269105637690

405,55120

28 00028337

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269105638854

405,55120

29 00028338

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269105638896

405,55120
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

15/04/2019 18:46:56

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Vl. Aquisição

Conta: 123110102 - AP. EQUIP. COMUNICACAO

Vida Útil

30 00028339

APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE; 16
GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV DIGITAL; + BATERIA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG -
MODELO: X210BMW - LG K9 TV - IMEI: 355269105639019

405,79120

Total da Conta: 12.166,74

Total da Nota de Recebimento: 12.166,74

Total de Bens: 30

Atestamos que esta Unidade incorporou ao patrimônio os materiais acima relacionados.

____ / ____ / ________.

_________________________________________________
Assinatura
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Tipo de Entrada:

15/04/2019 18:46:56

COMODATO

Resumo por Código Contábil

U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL

Fornecedor: 02.558.157/0405-47 - TELEFONICA BRASIL S/A

Nota de Recebimento: 2019000012

Data de Recebimento: 15/04/2019

Data Contábil:

Conta Descrição Valor
123110102 AP. EQUIP. COMUNICACAO 12.166,74

Total Geral: 12.166,74

011-EntradaResumoCodigoContabil.jasper Página 1 de 1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2019.
Senhora Gestora do Contrato nº 04/2019,
 
Os celulares já foram registrados, como bens de

terceiros em comodato, em nosso sistema de controle
patrimonial/ASI, conforme docs. 0529672 e 0529740.

Esta Seção está com a guarda, provisória, dos bens.
Favor indicar, com a maior brevidade possível, os
servidores/unidades que utilizaram os celulares, com seus
respectivos números de chamadas, para efetivarmos os
devidos registros e transferências de responsabilidades.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 15/04/2019, às 18:57, 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
0529742 e o código CRC 53291500.

0005890-83.2018.6.02.8000 0529742v1
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15/05/2019 CONTROLE DE CHIPS ENTREGUES - MDaemon Webmail

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=DHS7U0RUV8I5Q&View=BlankMessage&External=Yes&Number=822&FolderId=10 1/1

CONTROLE DE CHIPS ENTREGUES mais        

De: Iury Araújo Souza <iurysouza@tre-al.jus.br>
Data: 24/04/2019 05:42 PM
Para: antoniorita <antoniorita@tre-al.jus.br>



Rita,
 
segue em anexo tabela com os chips entregues até o momento,
 
qualquer sugestão, só avisar,
 
att,
 

 

Iury Araujo Souza
Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
tel.: 82-2122-7652
 

 1 Anexados
 RELAÇÃO LINHAS TELEFONES CELULARES NOVO CONTRATO -  VIVO.ods (31 kB)  
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SEQ. NÚMERO CHIP USUÁRIO VÍNCULO OBS.

1 (82)99312-6990 "89551094444100799926"ALEX HENRIQUE MONTE NUNES STI

2 (82)99365-5138 "89551094444100799736"ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO SAD

3 (82)99312-3462 "89551094444100799728"CARLÃO (ELETRICISTA) SAD

4 (82)99334-5296 "89551094444100799793"CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO STI

5 (82)99314-6296 "89551094444100799231"CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA CALHEIROS SJ PLANO DE DADOS

6 (82)99313-0156 "89551094444100799595"IRAN DA SILVA, MOTORISTA PRES. PRES

7 (82)99114-9951 "89551094444100799843"CRISTINO HERMANO DE BULHÕES STI

8 (82)99334-5265 "89551094444100799363"DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO STI PLANO DE DADOS

9 (82)99311-8242 "89551094444100799355"DAVI ANTÔNIO GOUVÊA COSTA MOREIRA PRES PLANO DE DADOS

10 (82)99311-0334 "89551094444100799421"EDNEY DOS ANJOS CRE PLANO DE DADOS

11 (82)99315-1406 "89551094444100799322"FÁBIO ANDRÉ FEITOZA DA SILVA PRES PLANO DE DADOS

12 (82)99334-5299 "89551094444100799801"FELIPE JOSÉ MAFRA TORRES STI

13 (82)99135-4526 "89551094444100799256"FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS SAD PLANO DE DADOS

14 (82)99335-0645 "89551094444100799918"FILIPE LOBO DG

15 (82)99176-7491 "89551094444100799371"FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS PRES PLANO DE DADOS

16 (82)99314-2500 "89551094444100799835"GIANE DUARTE COELHO MOURA PRES

17 (82)99313-6042 "89551094444100799330"HOMERO MALTA FEITOSA FILHO CRE PLANO DE DADOS

18 (82)99426-3223 "89551094444100799447"IURY ARAUJO SOUZA SAD PLANO DE DADOS

19 (82)99132-1360 "89551094444100799850"IVANA BARROS FONTES TELES PEIXOTO PRES

20 (82)99315-3496 "89551094444100799710"IVANA GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE CASTE 33ªZE

21 (82)99315-3064 "89551094444100799603"JOÃO ALVES FILHO 3ªZE

22 (82)99315-4652 "89551094444100799827"JOSÉ CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 54ªZE

23 (82)99136-0342 "89551094444100799298"OTAVIO LEÃO PRAXEDES CRE PLANO DE DADOS

24 (82)99341-5146 "89551094444100799694"JOSÉ CARLOS SOUZA SAD

25 (82)99312-8542 "89551094444100799702"JOSÉ EXPEDITO DE OLIVEIRA JÚNIOR STI

26 (82)99314-6480 "89551094444100799280"JOSÉ RIBEIRO LINS NETO PRES PLANO DE DADOS

27 (82)99335-0879 "89551094444100799157"JOSÉ RICARDO ARAÚJO SILVA SAD PLANO DE DADOS

28 (82)99115-0789 "89551094444100799306"KATHERINE MARIA FERRO GOMES TEIXEIRA SGP PLANO DE DADOS

29 (82)99132-0996 "89551094444100799611"KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES 1ªZE
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SEQ. NÚMERO CHIP USUÁRIO VÍNCULO OBS.

30 (82)99314-4236 "89551094444100799751"KLEBER VIEIRA DE OLIVEIRA SGP

31 (82)99314-5261 "89551094444100799587"LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA SGP

32 (82)99312-8760 "89551094444100799769"LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA STI

33 (82)99347-2213 "89551094444100799264"LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO SAD PLANO DE DADOS

34 (82)99312-2128 "89551094444100799348"LINHA DISPONÍVEL

35 (82)99313-5236 "89551094444100799629"LINHA DISPONÍVEL

36 (82)99335-1382 "89551094444100799785"LINHA DISPONÍVEL

37 (82)99335-0636 "89551094444100799397"LUCIANA VANDER SAD PLANO DE DADOS

38 (82)99334-5269 "89551094444100799413"LUIZ ARAÚJO NETO STI PLANO DE DADOS

39 (82)99311-5648 "89551094444100799314"LUIZ VASCONCELOS NETTO PRES PLANO DE DADOS

40 (82)99315-2227 "89551094444100799439"ANDREA BELCHIOR SAD PLANO DE DADOS

41 (82)99309-9502 "89551094444100799876"MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA SAD

42 (82)99314-7560 "89551094444100799777"MARIANA MARQUES DE A. BORGES SGP

43 (82)99429-9992 "89551094444100799454"MAURÍCIO DE OMENA SOUZA JUD PLANO DE DADOS

44 (82)99312-9450 "89551094444100799868"MOACIR DE BARROS PEDROSA JÚNIOR STI

45 (82)99335-0751 "89551094444100799892"MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA PRES

46 (82)99133-8744 "89551094444100799744"ORLANDO ROCHA FILHO PRES PLANO DE DADOS

47 (82)99409-5645 "89551094444100799249"PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO PRES PLANO DE DADOS

48 (82)99312-0758 "89551094444100799884"PORTARIA SAD

49 (82)99186-8494 "89551094444100799819"PREPOSTO DA MAX SAD

50 (82)99311-3210 "89551094444100799405"RODRIGO FERREIRA MOURA SAD PLANO DE DADOS

51 (82)99314-4620 "89551094444100799389"RUI CARLOS GALVÃO SAD PLANO DE DADOS

52 (82)99314-8460 "89551094444100799470"SAULO SANTOS NOBRE PRES PLANO DE DADOS

53 (82)99138-2165 "89551094444100799462"TALES DE AMORIM GAMELEIRA STI PLANO DE DADOS

54 (82)99312-6177 "89551094444100799686"TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES 2ªZE

55 (82)99312-9880 "89551094444100799900"THALLES CERQUEIRA DE MELLO STI

56 (82)99335-1904 "89551094444100799272"VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA PRES PLANO DE DADOS
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de maio de 2019.
Prezados,
 
Diante solicitação do despacho SEPAT, 0529742,

fizemos juntada do e-mail enviado em 24/04/2019 bem como
da Planinha de destribuição oferecida pelo antigo Gestor do
contrato com a empresa de telefonia móvel, informamos ainda
que estamos dando continuidade na distribuição dos CHIPS
que fora programado e aguardando pronunciamento dos
demais para que possamos reajustar o contrato.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Assistente IV, em
15/05/2019, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0541744 e o código CRC 7240F488.

0005890-83.2018.6.02.8000 0541744v1
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:54:08

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: PLENO 02 - PLENO 02
Responsável: DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000033 - SEDE NOVA / 1º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
No DE CHAMADA: 99136-0342 - IMEI: 359506092882177

00028303 15/04/2019BOM 123110102 847,97

Total por Endereço: 847,97

Total por U.A.: 847,97

066-RelatorioAnaliticoBensMoveisQuebraUaEnd.jasper Página 1 de 17
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:54:08

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: PLENO 03 - PLENO 03
Responsável: DES. ORLANDO ROCHA FILHO

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000033 - SEDE NOVA / 1º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
SERIE: 99133-8744 - IMEI: 359506092858813

00028289 15/04/2019BOM 123110102 847,97

Total por Endereço: 847,97

Total por U.A.: 847,97
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:54:08

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 000AP 03 - SECAO DE PROCESSO (MEMBRO JUIZ DE DIREITO 2 SPMJD2) - SPMJD2
Responsável: FABIO ANDRE FEITOZA DA SILVA

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000042 - SEDE NOVA / 10º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
No DE CHAMADA: 99315-1406 - IMEI: 359506092881930

00028301 15/04/2019BOM 123110102 847,97

Total por Endereço: 847,97

Total por U.A.: 847,97
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:54:08

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 000AP07 - SECAO DE PROCESSO (MEMBRO JURISTA SPMJ) - SPMJ
Responsável: JOSÉ RIBEIRO LINS NETO

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000042 - SEDE NOVA / 10º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
No DE CHAMADA: 99314-6480 - IMEI: 359506092881955

00028302 15/04/2019BOM 123110102 847,97

Total por Endereço: 847,97

Total por U.A.: 847,97
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:54:08

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 0000000021 - ARMARIOS DA COMAP - ARMARIOS/COMAP
Responsável: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000038 - SEDE NOVA / 6º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
IMEI: 359506092865016

00028293 15/04/2019BOM 123110102 847,97

04/04/2019 a
04/04/2020

2 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
IMEI: 359506092862716

00028292 15/04/2019BOM 123110102 847,97

04/04/2019 a
04/04/2020

3 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
IMEI: 359506092866113

00028294 15/04/2019BOM 123110102 847,97

04/04/2019 a
04/04/2020

4 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
IMEI: 359506092867392

00028296 15/04/2019BOM 123110102 847,97

04/04/2019 a
04/04/2020

5 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
IMEI: 359506092867855

00028297 15/04/2019BOM 123110102 847,97

04/04/2019 a
04/04/2020

6 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
IMEI: 359506092866196

00028295 15/04/2019BOM 123110102 847,97

Total por Endereço: 5.087,82

Total por U.A.: 5.087,82

066-RelatorioAnaliticoBensMoveisQuebraUaEnd.jasper Página 5 de 17

Relatório localização Celulares Motorola Moto G_até 17_05_19 (0543150)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 1136



Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:54:08

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 00200000 - SECAO DE PROCESSO DA CORREGEDORIA (SEPRO CRE) - SEPRO-CRE
Responsável: SAULO SANTOS NOBRE

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000042 - SEDE NOVA / 10º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
No DE CHAMADA: 99314-8460 - IMEI: 359506092872038

00028300 15/04/2019BOM 123110102 847,97

Total por Endereço: 847,97

Total por U.A.: 847,97
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:54:08

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 3009 - GABINETE DA CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL (GCRE) - GCRE
Responsável: THIAGO LIMA BARROS

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000034 - SEDE NOVA / 2º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
No DE CHAMADA: 99311-0334 - IMEI: 359506092883571

00028307 15/04/2019BOM 123110102 847,97

04/04/2019 a
04/04/2020

2 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
No DE CHAMADA: 99313-6042 - IMEI: 359506092883613

00028308 15/04/2019BOM 123110102 847,97

Total por Endereço: 1.695,94

Total por U.A.: 1.695,94
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:54:08

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 3011 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (GSGP) - GSGP
Responsável: KATHERINE MARIA FERRO GOMES

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000035 - SEDE NOVA / 3º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
No DE CHAMADA: 99115-0789 - IMEI: 359506092868077

00028298 15/04/2019BOM 123110102 847,97

Total por Endereço: 847,97

Total por U.A.: 847,97
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:54:08

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 3017 - COORDENADORIA DE SERVICOS GERAIS (COSEG) - COSEG
Responsável: ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA FILHO

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000037 - SEDE NOVA / 5º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
No DE CHAMADA: 99426-3223 - IMEI: 359506092869554

00028299 15/04/2019BOM 123110102 847,97

04/04/2019 a
04/04/2020

2 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
No DE CHAMADA: 99135-4526 - IMEI: 359506092858938

00028290 15/04/2019BOM 123110102 847,97

04/04/2019 a
04/04/2020

3 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
No DE CHAMADA: 99365-5138 - IMEI: 359506092857955

00028288 15/04/2019BOM 123110102 847,97

Total por Endereço: 2.543,91

Total por U.A.: 2.543,91
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:54:08

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 3020 - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (GSAD) - GSAD
Responsável: JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000038 - SEDE NOVA / 6º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
No DE CHAMADA: 993350879 - IMEI: 359506091818370

00028284 15/04/2019BOM 123110102 847,97

Total por Endereço: 847,97

Total por U.A.: 847,97
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:54:08

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 3021 - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO (COMAP) - COMAP
Responsável: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000038 - SEDE NOVA / 6º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
No DE CHAMADA: 99315-2227 - IMEI: 359506092883555

00028306 15/04/2019BOM 123110102 847,97

Total por Endereço: 847,97

Total por U.A.: 847,97
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:54:08

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 3027 - COORDENADORIA DE SOLUCOES CORPORATIVAS (CSCOR) - CSCOR
Responsável: LUIZ BATISTA DE ARAUJO NETO

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000040 - SEDE NOVA / 8º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
No DE CHAMADA: 99334-5269 - IMEI: 359506095921915

00028309 15/04/2019BOM 123110102 848,00

Total por Endereço: 848,00

Total por U.A.: 848,00
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:54:08

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 3028 - GABINETE DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (GSTI) - GSTI
Responsável: CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000040 - SEDE NOVA / 8º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
No DE CHAMADA: 99334-5296 - IMEI: 359506092883092

00028305 15/04/2019BOM 123110102 847,97

Total por Endereço: 847,97

Total por U.A.: 847,97
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:54:08

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 3032 - GABINETE DA SECRETARIA JUDICIARIA (GSJ) - GSJ
Responsável: LUCIANO NETO GEDA

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000041 - SEDE NOVA / 9º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
No DE CHAMADA: 99314-6296 - IMEI: 359506092861536

00028291 15/04/2019BOM 123110102 847,97

Total por Endereço: 847,97

Total por U.A.: 847,97
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:54:08

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 3042 - GABINETE DA PRESIDENCIA (GPRES) - GPRES
Responsável: IVANA BARROS FONTES TELES PEIXOTO

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000044 - SEDE NOVA / 12º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
SERIE: 99409-5645 - IMEI: 359506092856890

00028286 15/04/2019BOM 123110102 847,97

04/04/2019 a
04/04/2020

2 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
SERIE: 99335-1904 - IMEI: 359506092857450

00028287 15/04/2019BOM 123110102 847,97

Total por Endereço: 1.695,94

Total por U.A.: 1.695,94
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:54:08

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 3044 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (ASCOM) - ASCOM
Responsável: FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000044 - SEDE NOVA / 12º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
No DE CHAMADA: 99176-7491 - IMEI: 359506092882516

00028304 15/04/2019BOM 123110102 847,97

Total por Endereço: 847,97

Total por U.A.: 847,97
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:54:08

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 6677 - SALA DA DIRETORIA GERAL - SALA DG
Responsável: FILIPE LÔBO GOMES

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000043 - SEDE NOVA / 11º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 32 GB; TELA 6.2"; CAMERA 12MP; AZUL
NAVI; BATERIA INTERNA + CAPA PROTETORA +
CARREGADOR + FONE DE OUVIDO + ANTENA TV
DIGITAL + FERRAMENTA REMOÇÃO DO CHIP. - MARCA:
MOTOROLA - MODELO: XT1955-1 / MOTO G7 POWER -
No DE CHAMADA: 99335-0645 - IMEI: 359506092853699

00028285 15/04/2019BOM 123110102 847,97

Total por Endereço: 847,97

Total por U.A.: 847,97

Total por U.G.: 22.047,25

Total por Órgão: 22.047,25

Total Geral: 22.047,25
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:58:18

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 0000000021 - ARMARIOS DA COMAP - ARMARIOS/COMAP
Responsável: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000038 - SEDE NOVA / 6º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - IMEI: 355269104241015

00028325 15/04/2019BOM 123110102 405,55

04/04/2019 a
04/04/2020

2 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - IMEI: 355269105638896

00028338 15/04/2019BOM 123110102 405,55

04/04/2019 a
04/04/2020

3 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - IMEI: 355269104246493

00028333 15/04/2019BOM 123110102 405,55

04/04/2019 a
04/04/2020

4 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - IMEI: 355269105636098

00028335 15/04/2019BOM 123110102 405,55

04/04/2019 a
04/04/2020

5 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - IMEI: 355269105639019

00028339 15/04/2019BOM 123110102 405,79

04/04/2019 a
04/04/2020

6 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - IMEI: 355269105638854

00028337 15/04/2019BOM 123110102 405,55

04/04/2019 a
04/04/2020

7 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - IMEI: 355269104246451

00028332 15/04/2019BOM 123110102 405,55

04/04/2019 a
04/04/2020

8 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - IMEI: 355269104247590

00028334 15/04/2019BOM 123110102 405,55

04/04/2019 a
04/04/2020

9 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - IMEI: 355269104246410

00028331 15/04/2019BOM 123110102 405,55

04/04/2019 a
04/04/2020

10 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - IMEI: 355269104246113

00028327 15/04/2019BOM 123110102 405,55

04/04/2019 a
04/04/2020

11 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - IMEI: 355269105637690

00028336 15/04/2019BOM 123110102 405,55
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:58:18

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 0000000021 - ARMARIOS DA COMAP - ARMARIOS/COMAP
Responsável: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000038 - SEDE NOVA / 6º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

12 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - IMEI: 355269104246337

00028330 15/04/2019BOM 123110102 405,55

04/04/2019 a
04/04/2020

13 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - IMEI: 355269104246097

00028326 15/04/2019BOM 123110102 405,55

Total por Endereço: 5.272,39

Total por U.A.: 5.272,39
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:58:18

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 00000042 - GALPAO DO NOVO FORUM - GALPAO/FEM
Responsável: LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00F.E.M. - AV. FERNANDES LIMA, 3487, FAROL - CEP. 57057-000

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - No DE CHAMADA: 99312-8542 - IMEI:
355269104229994

00028313 15/04/2019BOM 123110102 405,55

Total por Endereço: 405,55

Total por U.A.: 405,55
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:58:18

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 20070001 - 01. ZE CARTORIO DA 1ª ZONA DE MACEIO - ZONA 0001
Responsável: KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00F.E.M. - AV. FERNANDES LIMA, 3487, FAROL - CEP. 57057-000

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - No DE CHAMADA: 99132-0996 - IMEI:
355269104240934

00028323 15/04/2019BOM 123110102 405,55

Total por Endereço: 405,55

Total por U.A.: 405,55
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:58:18

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 20070002 - 02. ZE CARTORIO DA 2ª ZONA DE MACEIO - ZONA 0002
Responsável: TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00F.E.M. - AV. FERNANDES LIMA, 3487, FAROL - CEP. 57057-000

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - No DE CHAMADA: 99312-6177 - IMEI:
355269104240579

00028322 15/04/2019BOM 123110102 405,55

Total por Endereço: 405,55

Total por U.A.: 405,55
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:58:18

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 20070003 - 03. ZE CARTORIO DA 3ª ZONA DE MACEIO - ZONA 0003
Responsável: JOAO ALVES FILHO

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00F.E.M. - AV. FERNANDES LIMA, 3487, FAROL - CEP. 57057-000

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - No DE CHAMADA: 99315-3064 - IMEI:
355269104239217

00028321 15/04/2019BOM 123110102 405,55

Total por Endereço: 405,55

Total por U.A.: 405,55

066-RelatorioAnaliticoBensMoveisQuebraUaEnd.jasper Página 6 de 17

Relatório localização Celulares LG K9_até 17_05_19 (0543151)         SEI 0005890-83.2018.6.02.8000 / pg. 1154



Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:58:18

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 20070054 - 54. ZE CARTORIO DA 54ª ZONA DE MACEIO - ZONA 0054
Responsável: JOSÉ CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA JÚNIOR

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00F.E.M. - AV. FERNANDES LIMA, 3487, FAROL - CEP. 57057-000

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - No DE CHAMADA: 99315-4652 - IMEI:
355269104240959

00028324 15/04/2019BOM 123110102 405,55

Total por Endereço: 405,55

Total por U.A.: 405,55
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:58:18

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 2035 - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA (SAU) - CIE-SAU
Responsável: DANIEL MACEDO DE CARVALHO SOUTO

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000039 - SEDE NOVA / 7º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - No DE CHAMADA: 99334-5299 - IMEI:
355269104230554

00028315 15/04/2019BOM 123110102 405,55

Total por Endereço: 405,55

Total por U.A.: 405,55
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:58:18

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 3016 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO (CODES) - CODES
Responsável: MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE BORGES

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000036 - SEDE NOVA / 4º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - No DE CHAMADA: 981714265 - IMEI:
355269104230133

00028314 15/04/2019BOM 123110102 405,55

04/04/2019 a
04/04/2020

2 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - No DE CHAMADA: 99314-7560 - IMEI:
355269104230653

00028316 15/04/2019BOM 123110102 405,55

Total por Endereço: 811,10

Total por U.A.: 811,10
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:58:18

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 3017 - COORDENADORIA DE SERVICOS GERAIS (COSEG) - COSEG
Responsável: ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA FILHO

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000037 - SEDE NOVA / 5º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - No DE CHAMADA: 993472213 - IMEI:
355269104229515

00028310 15/04/2019BOM 123110102 405,55

Total por Endereço: 405,55

Total por U.A.: 405,55
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:58:18

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 3022 - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS (CSELE) - CSELE
Responsável: TALES DE AMORIM GAMELEIRA

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000039 - SEDE NOVA / 7º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - No DE CHAMADA: 991382165 - IMEI:
355269104238375

00028317 15/04/2019BOM 123110102 405,55

04/04/2019 a
04/04/2020

2 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - No DE CHAMADA: 99312-9880 - IMEI:
355269104238391

00028318 15/04/2019BOM 123110102 405,55

29/12/2015 a
29/12/2016

3 APARELHO TELEFONICO CELULAR - MARCA: LG -
MODELO: H340F LEON TITANIO - 4G - SERIE:
509BSMV174211 - No DE CHAMADA: 99312-8760 - IMEI:
359087-06-174211-4

00025055 01/03/2016BOM 123110102 295,31

Total por Endereço: 1.106,41

Total por U.A.: 1.106,41
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:58:18

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 3025 - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA (SEGI) - COINF-SEGI
Responsável: DANIEL MACEDO DE CARVALHO SOUTO

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000039 - SEDE NOVA / 7º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - No DE CHAMADA: 99312-9450 - IMEI:
355269104239092

00028319 15/04/2019BOM 123110102 405,55

Total por Endereço: 405,55

Total por U.A.: 405,55
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:58:18

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 3026 - COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E REGISTROS PLENARIOS - CARP
Responsável: MAURICIO DE OMENA SOUZA

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000041 - SEDE NOVA / 9º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - No DE CHAMADA: 99429-9992 - IMEI:
355269104229838

00028311 15/04/2019BOM 123110102 405,55

Total por Endereço: 405,55

Total por U.A.: 405,55
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:58:18

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 3027 - COORDENADORIA DE SOLUCOES CORPORATIVAS (CSCOR) - CSCOR
Responsável: LUIZ BATISTA DE ARAUJO NETO

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000040 - SEDE NOVA / 8º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - SERIE: 993126990 - IMEI: 355269104229853

00028312 15/04/2019BOM 123110102 405,55

Total por Endereço: 405,55

Total por U.A.: 405,55
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:58:18

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 3040 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA (CCIA) - CCIA
Responsável: GIANE DUARTE COELHO MOURA

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000045 - SEDE NOVA / 13º ANDAR

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - No DE CHAMADA: 99314-2500 - IMEI:
355269104246238

00028329 15/04/2019BOM 123110102 405,55

Total por Endereço: 405,55

Total por U.A.: 405,55
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:58:18

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 50330000 - 33. ZE CARTORIO DA 33ª ZONA DE MACEIO - ZONA 0033
Responsável: IVANA GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE CASTELO

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00F.E.M. - AV. FERNANDES LIMA, 3487, FAROL - CEP. 57057-000

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - No DE CHAMADA: 99315-3496 - IMEI:
355269104239191

00028320 15/04/2019BOM 123110102 405,55

Total por Endereço: 405,55

Total por U.A.: 405,55
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Órgão:

17/05/2019 07:58:18

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL - TRE_AL
U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Unidade Administrativa: 5113 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ALMOX CENTRAL
Responsável: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

Relatório Analítico de Bens Móveis
(Ordenado por Patrimônio Antigo - Agrupado por U.A./Endereço)

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de
Aquisição

Data de
AquisiçãoContaSituação

FísicaGarantia

Endereço: 00000012 - AV. MENINO MARCELO, 7200 D, SERRARIA

04/04/2019 a
04/04/2020

1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO:
SMARTPHONE; 16 GB; TELA 5.0"; DUAL CHIP; 8MP; TV
DIGITAL; + BATERIA + CARREGADOR + FONE DE
OUVIDO + ANTENA. - MARCA: LG - MODELO: X210BMW -
LG K9 TV - No DE CHAMADA: 99335-0636 - IMEI:
355269104246170

00028328 15/04/2019BOM 123110102 405,55

Total por Endereço: 405,55

Total por U.A.: 405,55

Total por U.G.: 12.462,05

Total por Órgão: 12.462,05

Total Geral: 12.462,05
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de maio de 2019.
A unidade gestora para conhecimento dos doc.

0543150 e 0543151.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 17/05/2019, às 08:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543210 e o código CRC 3FED295E.
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