TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA

1- OBJETO

Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições
públicas e privadas de ensino superior, visando ao desenvolvimento de atividades
conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a legislação pertinente, em
vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados.
Este contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando ao
desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho,
de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV ), por
meio da operacionalização de programa de Estágio de Estudantes.
O Estágio de Estudantes, não obrigatório, será desenvolvido conforme determinação
das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto
pedagógico do curso, informadas pelas Instituições de Ensino, nos termos da Lei nº
11.788/08, tendo como ﬁnalidade a preparação para o trabalho produtivo de
educandos.

2 – JUSTIFICATIVA

A presente contratação justiﬁca-se em virtude da necessidade de uma contratada que
faça a intermediação entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -TRE/AL, os
estagiários e as diversas unidades escolares de nível superior do Estado de Alagoas.

3- LOCAL DO ESTÁGIO

As atividades do estágio serão realizadas nas dependências do TRE-AL, em área cujos
serviços guardem estrita correlação com as respectivas áreas de formação
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profissional.

4- OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO

a) Manter convênios especíﬁcos com as Instituições de Ensino, contento as condições
exigidas para a caracterização e definição do Estágio de seus alunos;
b) Obter da Contratante a identiﬁcação das áreas de formação de estágio a serem
concedidas;
c) Encaminhar à Contratante os estagiários selecionados de acordo com lista de
classificação;
d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades
aprovadas pelas Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da
etapa e modalidade do curso de formação do estudante;
e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:
Termo de Compromisso de Estágio – TCE, entre a Contratante, o estudante e a
Instituição de Ensino;
Contratar e manter, durante a vigência do presente contrato, Apólice Coletiva de
Seguro contra Acidentes Pessoais e encaminhar ao TRE-AL a contratação do
seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiários.
f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades
preenchidos pelo Supervisor de estágio da Contratante;
g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente
preenchido pela Contratante;
h) Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a Instituição de
Ensino a conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;
i) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá por meio
de Termos-Aditivos;
j) Controlar e acompanhar a
responsabilidade da Contratante;

elaboração

do

relatório

ﬁnal de

estágio,

de

k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oﬁcinas de capacitação para
os estagiários;
l) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de
acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo Agente de Integração que
estiverem em estágio nas dependências da CONTRATANTE;
m) Avaliar o local de estágio/instalações da contratante, subsidiando as Instituições de
Ensino conforme determinação da Lei;
n) Assumir a responsabilidade pelo processo administrativo de pagamento das BolsasTermo de Referência EJE 0543410
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Auxílio e do auxílio-transporte aos estagiários da Contratante contratados ao abrigo
deste instrumento, mediante a transferência prévia dos recursos mencionados na
letra “p” do item cinco deste Termo;
o) Efetuar, de acordo com a legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do
valor do imposto de renda retido sobre as Bolsas-Auxílio pagas aos estagiários;
p) Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente o informe sobre Bolsas-Auxílio
Concedidas, para fins de declaração do Imposto de Renda.

5 – CABERÁ À CONTRATANTE DE ESTÁGIOS (TRE-AL)

a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o agente de integração,
atendendo as condições deﬁnidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos
estágios;
b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;
c) Receber os estudantes interessados e informar ao agente de integração o nome dos
aprovados para o estágio;
d) Indicar funcionário de seu quadro pessoal, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos
de atividades dos estagiários;
f) Elaborar, semestralmente, para os estagiários, os relatórios de atividades
circunstanciados, dando vista obrigatória dos referidos documentos aos estagiários;
g) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado
pelo Supervisor e pelo Estagiário;
h) Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho por ocasião de
desligamento do estagiário;
i) Informar ao agente de integração a rescisão antecipada de qualquer Termo de
Compromisso de Estágio – TCE, para as necessárias providências de interrupção dos
procedimentos administrativos a cargo do agente de integração;
j) Manter em arquivo e à disposição da ﬁscalização documentos que comprovem a
relação de estágio;
l) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio;
m) Conceder recesso remunerado e auxílio-transporte nos termos da Lei nº 11.788/08;
n) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados
Termo de Referência EJE 0543410

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 3

pelos estagiários;
o) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de
Compromisso de Estágio.
p) Transferir ao agente de integração, mensalmente, os recursos destinados ao
pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários, indicando os
respectivos valores.

6- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 – Contratar estagiários previamente selecionados, que já tenham cursado , no
mínimo, 40% (quarenta por cento) da carga horária total do curso;
6.2 – Prestação das informações necessárias à integração dos estudantes estagiários;
6.3 – Convocação dos estudantes selecionados/classiﬁcados em processo de seleção,
seguindo a lista de classificação;
6.4 – Encaminhamento dos estagiários ao TRE-AL;
6.5 – Elaboração do Termo de Compromisso de Estágio;
6.6 – O agente de integração deverá contratar seguro contra acidentes pessoais para
seus estagiários, fornecendo-lhes apólice individual de seguro, bem como prestar ao
estagiário integral assistência e/ou sua família, em caso de acidente;
6.7 – Pagamento das Bolsas-Auxílio aos estagiários, após o repasse pelo TRE-AL;
6.8 – Adoção de todas as providências quando da ocorrência de prorrogação e/ou
rescisões dos termos de compromisso dos estagiários, bem como substituições;
6.9 – Organização e manutenção de arquivo de toda documentação enviada;
6.10 – Manter contato com as diversas áreas do TRE-AL envolvidas neste processo;
6.11 – Avaliação periódica dos estagiários;
6.12- Reunião inicial com os supervisores dos estagiários e gestores contratuais,
inclusive para esclarecê-los sobre suas obrigações e o manuseio da página do site do
agente de integração para o controle de frequência e demais questões relacionadas ao
programa de estágio, com a disponibilização de senhas para cada supervisor.
6.13 – Reuniões trimestrais com os supervisores dos estagiários;
6.14 – Manter constante acompanhamento do estagiário junto ao contratante e à
instituição de ensino, verificando o seu desempenho e a regularidade de estudo;
6.15 – Enviar à contratante os formulários necessários à avaliação do estudante,
orientando os supervisores dos estagiários como preenchê-los;
6.16 – Emissão dos Relatórios a cada semestre;
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7 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA INTERNET

7.1 – Abertura de novas oportunidades de estágio;
7.2 – Consulta de estagiários ativos;
7.3 – Emissão de certificado com todas as informações do seguro de acidentes;
7.4 – Emissão dos relatórios de estágio;
7.5 – Emissão dos termos de realização de estágio;
7.6 – Rescisões antecipadas de contrato de estágio com geração de protocolo;
7.7 – Solicitação de prorrogação de contrato de estágio;
7.8 – Verificação de data de vigência do contrato;
7.9 – Oferecer portal no respectivo site de forma a facilitar o processamento da folha
de pagamento aos estagiários, remessa de relatórios pelos supervisores e demais
procedimentos administrativos.

8- CARGA HORÁRIA

O estagiário deverá cumprir jornada de 04 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas
semanais, de acordo com o horário de funcionamento da Secretaria deste Tribunal.

9 - REMUNERAÇÃO DO ESTÁGIO

O estagiário de nível superior receberá, mensalmente, Bolsa-Estágio no valor
corresponde a 01 (um) salário minímo, deduzindo-se os dias de faltas não justiﬁcadas,
quando for o caso.

10 - AUXÍLIO TRANSPORTE

Aos estagiários será concedido, a título de auxílio-transporte, o valor ﬁxado pela
municipalidade, sendo pago de acordo com o efetivo comparecimento.

11 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
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A contratante efetuará contribuição mensal, a título de taxa de administração, ao
agente de integração.

12- CONTRATO

12.1- No valor da taxa de administração deverão estar inclusos todos os impostos,
taxas e demais encargos/despesas necessários à completa execução dos serviços
contratados, bem como o seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário;
12.2 – A administração do Programa de estágio deverá incluir o processo seletivo, a
administração contratual, veriﬁcação da regularidade acadêmica do estudante,
acompanhamento da vigência, seguro de acidentes pessoais e repasse de bolsa-auxílio
e benefícios;
12.3 – O pagamento aos estagiários deverá ser feito pela contratada obrigatoriamente
em até 48 (quarenta e oito) horas após o depósito efetuado pelo TRE-AL referente ao
pagamento da fatura de cobrança.

13- VAGAS

São 14 vagas conforme, evento tal (para
66.2018.6.02.8000 (evento 0520111 - para 2020).

2019)

e

SEI

nº 0009991-

14- VIGÊNCIA
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta)
meses, mediante formalização de Termo Aditivo, após assentimento prévio das partes,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência conforme artigo
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

15 – DO PAGAMENTO

O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários será efetuado pelo
agente de integração, mensalmente, após a transferência do recurso ﬁnanceiro pelo
TRE-AL.
O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários ao gestor do contrato no
dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a ﬁm de que haja tempo hábil para o
processamento da folha de pagamento e efetivo depósito dos valores destinados ao
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pagamento dos estagiários na conta do agente de integração.
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de integração
deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito na conta do
agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e sua
identiﬁcação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.
Para ﬁns de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o agente de integração deverá
apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento aos estagiários referente ao
mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra acidentes pessoais em
favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de inclusão do estagiário na
cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de acidentes
pessoais (primeiro pagamento).
Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração deverá indicar os dados
bancários para depósito.

16 – DO ESTABELECIMENTO DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO

É indispensável a existência de estabelecimento local (escritório em Maceió) pelo agente
de integração, a ﬁm de oferecer suporte administrativo e operacional de forma
presencial à Contratante.

17 – DO ORÇAMENTO

As despesas ocorrerão à conta do orçamento disponível na LOA 2019
(evento 0543510) e LOA 2020, em fase de elaboração, conforme SEI 000999166.2018.6.02.8000 (evento 0520111).

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções:

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

18.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado:
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18.1.2.1 – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do contrato.

18.1.2.2 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.

18.2 – As sanções administrativas
cumulativamente com as demais.

aqui

previstas

poderão

ser

impostas

19 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ﬁcando sua ﬁel execução
vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que
será comunicado ao agente de integração.

20 – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o
competente para dirimir as questões decorrentes da contratação.

Maceió (AL), 17 de maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 17/05/2019, às 11:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 17/05/2019, às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543410 e o código CRC FB3F3DCD.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Data: 12/06/2018
Hora: 14:38

Quantitativa UA

Página: 8

Proposta Orçamentária: 2019
- Cadernos - R$ 3.391,44
- Folder - R$ 1.220,96
- Faixas - R$ 339,04
- Banner - R$ 542,88
- Calendários de Mesa - R$ 6.103,76
- Mouse Pad - R$ 3.391,44
- Crachá - R$ 1.627,60
- Bloco de papel - R$ 5.425,68
- Pasta para Eventos - R$ 14.445,60
Total R$ 57.922,80.

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.
TOTAL

35.176,00

AÇÕES EDUCATIVAS

DIÁRIAS
3390.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS
Item
Unid. Med.
DIÁRIAS PARA COLABORADORES NO PAÍS
TOTAL

Qtde
14

Valor Unit.

Valor Total

700,00

9.800,00

3390.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Item
DIÁRIAS
TOTAL

UNIDADE

Unid. Med.
UNIDADE

9.800,00

Qtde
10

Valor Unit.

Valor Total

420,00

4.200,00

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS

4.200,00

Justificativas

Justificativa UA-1

DIÁRIAS COM COLABORADORES EVENTUAIS (R$ 9.800,00): despesa com o custo de diárias de palestrantes convidados para
ministrar aulas expositivas em dois eventos a serem realizados por esta EJE. Cada evento será realizado em dois dias e serão
convidados dois palestrantes por evento.
DIÁRIAS NO PAÍS (R$ 4.200,00): despesa para fazer face ao deslocamento de servidores e diretores para participar de eventos
relacionados ao âmbito desta EJE, tais como CODEJE, ENFAM etc.

Justificativa UA-2

DIÁRIAS COM COLABORADORES EVENTUAIS (R$ 9.800,00): despesa com o custo de diárias de palestrantes convidados para
ministrar aulas expositivas em dois eventos a serem realizados por esta EJE. Cada evento será realizado em dois dias e serão
convidados dois palestrantes por evento.
DIÁRIAS NO PAÍS (R$ 4.200,00): despesa para fazer face ao deslocamento de servidores e diretores para participar de eventos
relacionados ao âmbito desta EJE, tais como CODEJE, ENFAM etc.
TOTAL

14.000,00

DIÁRIAS

ESTAGIÁRIOS
3390.39.03 - COMISSÕES E CORRETAGENS
Item
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO
TOTAL

UNIDADE

Qtde
14

Valor Unit.

Valor Total

252,00

3.528,00

3390.39.03 - COMISSÕES E CORRETAGENS

3390.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE
Item
AUXÍLIO TRANSPORTE- URBANO
TOTAL

Unid. Med.

3.528,00

Unid. Med.
UNIDADE

Qtde
14

Valor Unit.
2.023,00

3390.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE

3390.39.69 - SEGUROS EM GERAL
Item
SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO

Anexo proposta orçamentaria 2019 - estagiários (0543510)

Valor Total
28.322,00
28.322,00

Unid. Med.
UNIDADE

Qtde
14

Valor Unit.

Valor Total

69,00
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966,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Data: 12/06/2018
Hora: 14:38

Quantitativa UA

Página: 9

Proposta Orçamentária: 2019
TOTAL

3390.39.69 - SEGUROS EM GERAL

3390.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Item
ESTAGIÁRIOS
TOTAL

966,00

Unid. Med.
UNIDADE

Qtde
14

Valor Unit.
12.135,00

3390.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Valor Total
169.890,00
169.890,00

Justificativas

Justificativa UA-1

1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o
Cálculo da despesa.
Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.
Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$
3,65, aumento aproximado de 4,5%).
2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.
A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.
3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.
Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores
atualmente pagos.
Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).
Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.

Justificativa UA-2

1. AUXÍLIO TRANSPORTE ¿ URBANO (R$ 28.31136): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008. Segue o
Cálculo da despesa.
Valor unitário estimado das passagens: R$ 3,83 (R$ 3,65 + 5%)
Quantidade de deslocamentos (22 dias p/mês x 12 meses x 02 passagens por dia): 528
Valor arredondado por estagiário (R$ 3,83 x 528 deslocamentos): R$ 2.022,24.
Obs.: O valor proposto foi projetado tendo como referência o aumento ocorrido neste ano (Decreto 8548/2018, que estipulou em R$
3,65, aumento aproximado de 4,5%).
2. AUXÍLIO BOLSA ESTAGIÁRIOS (R$ 169.888,32): Em cumprimento ao que dispões o art. 12 da Lei 11.788/2008.
A despesa foi calculada utilizando-se o valor do salário-mínimo vigente em 2018 (R$ 954,00), acrescido de 6%, perfazendo um total
mensal, por estagiário, de R$ 1.011,24. Considerando os 12 meses, teremos o montante anual de R$ 12.134,88.
3. SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO (R$ 960,96): Em cumprimento ao que dispões o inciso IV do art. 9º da Lei
11.788/2008. Segue o Cálculo da despesa.
Valor mensal estimado do seguro por estagiário: R$ 5,72 (5,50 + 4%)
Quantidade de meses: 12
Valor anual por estagiário: R$ 68,64.
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 3.528,00): Pagamento de agente de integração que atuará na administração da concessão das
Bolsas, bem como junto as instituições de ensino. Despesa estimada em R$21,00 por estagiário, tendo como base os valores
atualmente pagos.
Considerando os 12 meses, temos o montante de R$ 252,00 por estagiário (valor de 2018 acrescido de 5%).
Valor total arrendondado: R$ 202.706,00.
TOTAL

ESTAGIÁRIOS

Anexo proposta orçamentaria 2019 - estagiários (0543510)

202.706,00
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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.

À SAD
Senhor Secretário,
Submetemos, tempestivamente, a Vossa Senhoria, o
Termo de Referência alusivo à contratação de agente de
integração para os serviços de intermediação empresa-escola
e
seus
anexos
(0543410),
solicitando
que
sejam
implementadas as medidas necessárias ao desenlace da
pretendida contratação.
Registramos que a contribuição institucional (taxa
de administração) está atualmente no valor de R$ 20,00 (vinte
reais), por estagiário.
Por ﬁm, ressaltamos que a atual contratação ﬁnda
em 16/10/2019, sendo imprescindível a instauração do
competente procedimento licitatório.
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 17/05/2019, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despacho EJE 0543514
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 17/05/2019, às 11:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543514 e o código CRC 1C5966FF.

0004332-88.2019.6.02.8502

Despacho EJE 0543514

0543514v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2019.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

Senhor Diretor,
Demonstrada a previsão orçamentária da despesa
(0543510), o que retrata sua pertinência com o planejamento de
aquisições para o próximo exercício, aprovo o TR de
evento 0543410 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, peçolhe 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 27/05/2019, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0547498 e o código CRC 07FCAD82.

0004332-88.2019.6.02.8502

Despacho GSAD 0547498

0547498v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2019.
Considerando
a
informação
contida
no
despacho 0547498, ﬁrmado pelo Secretário de Administração, e à luz
do art. 7º da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, determino o
encaminhamento do feito à Coordenadoria de Material e Patrimônio
para a competente instrução visando à contratação dos serviços de
intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e
privadas de ensino superior, visando ao desenvolvimento de
atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com
a legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio para
estudantes interessados.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
29/05/2019, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0547650 e o código CRC 6481F0AD.

0004332-88.2019.6.02.8502

Despacho GDG 0547650

0547650v1
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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 maio de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Diante do Despacho GDG 0547650, encaminho os
presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/05/2019, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548913 e o código CRC A0DF1CF9.

0004332-88.2019.6.02.8502

Despacho COMAP 0548913

0548913v1
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E-mail - 0551446
Data de Envio:
04/06/2019 17:46:38
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
empregabilidade@iesb.br
curitiba@ceinee.org.br
universidadepatativa@hotmail.com
psico@proestagios.com.br
comercial@consult-talentos.com.br
faleconosco@consultservrh.com.br
regiane@universidadepatativa.com.br
cv@nape.com.br
adm@proestagios.com.br
Assunto:
Solicitação preços para contratação agente de integração. Estagiários TRE-AL. PA 0004332-88.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
O TRE-AL pretende contratar os serviços de integração empresa-escola, por meio da operacionalização de
programa de estágio para estudantes, com 14 (quatorze) vagas para estagiários.
Para tanto, solicitamos proposta de preço, de acordo com o Termo de Referência em anexo.
Informamos, outrossim, o valor atual da bolsa - R$ 998,00, e do valor da diária de auxílio transporte para
cada estagiário - R$ 7,30.
Pedimos, por fim, caso não haja interesse na contratação, comunicar-nos.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
Anexos:
Termo_de_Referencia_0543410.html

E-mail SEIC 0551446
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Contrato nº 43/2014 e 1º Termo Aditivo CIEE de 2015 (0551453)
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Contrato nº 43/2014 e 1º Termo Aditivo CIEE de 2015 (0551453)

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 21

Contrato nº 43/2014 e 1º Termo Aditivo CIEE de 2015 (0551453)
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Contrato nº 43/2014 e 1º Termo Aditivo CIEE de 2015 (0551453)
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Contrato nº 43/2014 e 1º Termo Aditivo CIEE de 2015 (0551453)
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Contrato nº 43/2014 e 1º Termo Aditivo CIEE de 2015 (0551453)
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Contrato nº 43/2014 e 1º Termo Aditivo CIEE de 2015 (0551453)

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 26

Contrato nº 43/2014 e 1º Termo Aditivo CIEE de 2015 (0551453)
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Contrato nº 43/2014 e 1º Termo Aditivo CIEE de 2015 (0551453)
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Contrato nº 43/2014 e 1º Termo Aditivo CIEE de 2015 (0551453)
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Contrato nº 43/2014 e 1º Termo Aditivo CIEE de 2015 (0551453)
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Termo 2º Aditivo CIEE 2016 (0551456)
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Termo 2º Aditivo CIEE 2016 (0551456)
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Termo 2º Aditivo CIEE 2016 (0551456)
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Termo 3º Aditivo CIEE 2017 (0551461)
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Termo 3º Aditivo CIEE 2017 (0551461)
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Termo 3º Aditivo CIEE 2017 (0551461)
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Termo 4º Aditivo CIEE 2018 (0551462)
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Termo 4º Aditivo CIEE 2018 (0551462)
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Termo 4º Aditivo CIEE 2018 (0551462)
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De: "Ceinee Curitiba" <curitiba@ceinee.org.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 04/06/2019 05:46 PM
Assunto: [seic] Férias Re: Solicitação preços para contratação agente de integração. Estagiários TRE-AL. PA 0004332-88.2019
A partir do dia 27/05/2019 estarei de férias e retornarei dia 10/06/2019.
Para qualquer informação enviar e-mail para: estagio@ceinee.org.br e/ou entrar em contato pelo telefone: (41) 3022-3262

--

Atenciosamente,

E-mail CEINEE reencaminhando endereço eletrõnico (0552070)
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E-mail - 0552072
Data de Envio:
05/06/2019 16:55:13
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
estagio@ceinee.org.br
Assunto:
Solicitação preços para contratação agente de integração. Estagiários TRE-AL. PA 0004332-88.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
O TRE-AL pretende contratar os serviços de integração empresa-escola, por meio da operacionalização de
programa de estágio para estudantes, com 14 (quatorze) vagas para estagiários.
Para tanto, solicitamos proposta de preço, de acordo com o Termo de Referência em anexo.
Informamos, outrossim, o valor atual da bolsa - R$ 998,00, e o valor da diária de auxílio transporte para
cada estagiário - R$ 7,30.
Pedimos, por fim, caso não haja interesse na contratação, comunicar-nos.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
Anexos:
Termo_de_Referencia_0543410.html

E-mail SEIC 0552072
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De: Licita UPA <licitaupa@gmail.com>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 05/06/2019 02:26 PM
Assunto: [seic] Cotação de Preços
Segue anexo, proposta de preços, referente contratação de agente de integração Empresa-Escola.
A/C - Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
TRE-AL -Att,
Normando Santos
Setor de Licitação

Universidade Patativa do Assaré - UPA
Rua Monsenhor Esmeraldo, 36,
Bairro Franciscanos - CEP 63.020-020
Juazeiro do Norte, Ceará.
(88) 3512-2450
Anexados:
Arquivo: Cotação TRE ALAGOAS-.pdf

Tamanho: 393k

Tipo de Conteúdo: application/pdf

E-mail Universidade Patativa do Assaré enviando cotação (0552081)
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Ao
TRE-AL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
ESTADO DE ALAGOAS
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
PROPOSTA DE PREÇOS
OBJETO: Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a
legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados.
RAZÃO SOCIAL: Universidade Patativa Assaré – UPA
CNPJ Nº: 05.342.580/0001-19
ENDEREÇO: Rua Monsenhor Esmeraldo, N° 36, Bairro Franciscanos, Juazeiro do Norte – CE.
CEP: 63020-020
INSC. MUNICIPAL Nº: 1093009 - FONE: (88) 3512-2450 / FAX: (88) 3512-2450
CONTA CORRENTE N.º: 27.487-9 / AGÊNCIA N.º: 1598-9 / BANCO: Banco do Brasil
SITE: www.universidadepatativa.com.br - E-MAIL: licitaupa@hotmail.com / FONE: (88) 3512-2450
REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO PALACIO LEITE / CPF Nº 285.335.007-00 / E-MAIL: licitaupa@hotmaill.com
PROPOSTA DE PREÇOS
Proposta que faz a empresa UNIVERSIDADE PATATIVA ASSARÉ – UPA inscrita no CNPJ (MF) nº 05.342.580/0001-19
e inscrição Municipal nº: 1093009, estabelecida no (a) Rua Monsenhor Esmeraldo, N° 36, Bairro Franciscanos, Juazeiro do Norte –
CE, para a execução dos serviços abaixo relacionada.
DESCRIÇÃO
Contratação
dos
serviços
de
intermediação empresa-escola, junto às
instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de
atividades
conjuntas
capazes
de
propiciarem, em conformidade com a
legislação pertinente, em vigor, a
operacionalização de estágio para
estudantes interessados.

UND.

Taxa
De
Administração

Estagiário

QTD. VL. UNIT.

14

R$ 80,00

VL. MENSAL

N°
MESES

VL. ANUAL

R$ 1.120,00

12

R$ 13.440,00

TOTAL
R$ 13.440,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 13.440,00 (Treze mil quatrocentos e quarenta reais).
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias.
Declaramos que nos preços citados estão incluídas todas as despesas que influam no custo, tais como: impostos,
transportes, seguros, taxas, encargos, tributos e outras despesas necessárias ao fornecimento dos materiais e a execução dos
serviços correspondentes;
Declaramos que Concordamos com todas as especificações do Edital.
Juazeiro do Norte – CE, 05 de Junho de 2019.
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ – UPA
CNPJ Nº 05.342.580/0001-19

FRANCISCO PALACIO LEITE
DIRETOR – PRESIDENTE
CPF Nº: 285.335.007-00
RG nº 99099047534 SSP CE - (2° Via)
Endereço: Rua Monsenhor Esmeraldo, 36, Bairro Franciscanos, Juazeiro do Norte (CE), CEP: 63020-020, CNPJ-05.342.580/0001-19
Fone/Fax: (88) 3512-2450 www.universidadepatativa.com.br / licitaupa@hotmail.com
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Cotação Universidade Patativa do Assaré (0552082)
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E-mail - 0552093
Data de Envio:
05/06/2019 17:13:29
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
fabiana_maria@cieesp.org.br
Assunto:
Solicitação preços para contratação agente de integração. Estagiários TRE-AL. PA 0004332-88.2019
Mensagem:
Prezada Fabiana,
Solicitamos proposta de preço para prestação dos serviços de integração empresa-escola para 14
(quatorze) vagas para estagiários, conforme Termo de Referência em anexo.
Informamos, outrossim, o valor atual da bolsa - R$ 998,00, e o valor da diária de auxílio transporte para
cada estagiário - R$ 7,30.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
Anexos:
Termo_de_Referencia_0543410.html

E-mail SEIC 0552093
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De: Licitaçoes Ceinee <licitacao@ceinee.org.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 06/06/2019 08:42 AM
Assunto: [seic] Solicitação preços para contratação agente de integração. Estagiários TRE-AL. PA 0004332-88.2019
Bom dia,
Devido a obrigação de manter escritório em Maceió, o CEINEE não poderá prestar o orçamento solicitado.
Reitero ainda que, atendemos outros órgãos públicos no Brasil, onde não se faz necessário o escritório na cidade, visto que
dispomos de um sistema onde pode ser feita todo o controle dos estagiárias virtualmente.
Desde já agradeço e me coloco a disposição.

Em qua, 5 de jun de 2019 às 17:04, estagio Ceinee <estagio@ceinee.org.br> escreveu:

Estou à disposição,

---------- Forwarded message --------De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: qua, 5 de jun de 2019 às 16:55
Subject: Solicitação preços para contratação agente de integração. Estagiários TRE-AL. PA 0004332-88.2019
To: <estagio@ceinee.org.br>

Prezados Senhores,
O TRE-AL pretende contratar os serviços de integração empresa-escola, por meio da operacionalização de programa de estágio
para estudantes, com 14 (quatorze) vagas para estagiários.
Para tanto, solicitamos proposta de preço, de acordo com o Termo de Referência em anexo.
Informamos, outrossim, o valor atual da bolsa - R$ 998,00, e o valor da diária de auxílio transporte para cada estagiário R$ 7,30.
Pedimos, por fim, caso não haja interesse na contratação, comunicar-nos.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

E-mail retorno CEINEE informando não atender ao TR (0552484)
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De: Fabiana Fernandes - CIEE Maceió <fabiana_maria@ciee.org.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Fabiana - Superv Unidade MACEIÓ <fabiana_maria@cieesp.org.br>
Data: 07/06/2019 04:05 PM
Assunto: [seic] Solicitação preços para contratação agente de integração. Estagiários TRE-AL. PA 0004332-88.2019

Prezados, boa tarde!
Solicito esclarecimento quanto ao item 12 - Contrato
12.2 - A administração do programa de estágio deverá incluir o processo seletivo.
O Agente de Integração ficará responsável pela seleção dos estagiários?
Favor esclarecer como se dará esse processo.
Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE

FABIANA MARIA FERNANDES NOBRE PORTO
Supervisora
Unidade Maceió
(82) 3004-2433 / Ramal: 0000
(82) 999-009-675
canaldeetica.com.br/ciee

Vídeo institucional CIEE 55 anos - Somos CIEE
Em qua, 5 de jun de 2019 às 17:13, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezada Fabiana,
Solicitamos proposta de preço para prestação dos serviços de integração empresa-escola para 14 (quatorze) vagas para
estagiários, conforme Termo de Referência em anexo.
Informamos, outrossim, o valor atual da bolsa - R$ 998,00, e o valor da diária de auxílio transporte para cada estagiário R$ 7,30.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

E-mail CIE solicitando esclarecimentos TR (0553836)
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E-mail - 0553856
Data de Envio:
10/06/2019 14:39:03
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
joseferreira@tre-al.jus.br
eje@tre-al.jus.br
Assunto:
Solicitação esclarecimento feitos pela CIE acerca TR. PA 0004332-88.2019
Mensagem:
Prezados Colegas,
Tendo em vista solicitação de esclarecimentos feita pela CIE - Centro de Integração Empresa-Escola nos
autos do PA 0004332-88.2019, acerca especialmente da cláusula 12.2 constante do Termo de Referência,
para envio de cotação para a prestação dos serviços, solicitamos atendimento à empresa, a fim de que
possamos dar continuidade à instrução a cargo desta Seção de Instrução de Contratações - SEIC.
No aguardo de retorno, agradecemos antecipadamente.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br
Anexos:
E_mail_0553836_Email_CIEE_solicitando_esclarecimento_TR_sobre_processo_seletivo_estagiarios.pdf
Termo_de_Referencia_0543410.html
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De: "joseferreira" <joseferreira@tre-al.jus.br>
Para: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 10/06/2019 03:00 PM
Assunto: [seic] [eje] Solicitação esclarecimento feitos pela CIE acerca TR. PA 0004332-88.2019

Prezada, boa tarde!
Respondendo ao questionamento abaixo, informo que o CIEE não irá promover a seleção dos estagiários, vez que nos termos dos normativos vigentes, em especial
da Res. 15.681/2016, tal encaro é deste Regional, sem olvidar o Termo de Cooperação Técnica firmado com a Esmal.
Assim sendo, encareço alterar os termos do item 12.2 do Termo de Referência para a redação abaixo:

12.2 – A administração do Programa de estágio se incumbirá da administração contratual, verificação da regularidade acadêmica do estudante, acompanhamento da
vigência, seguro de acidentes pessoais e repasse de bolsa-auxílio e benefícios;
Att. Joel Oliveira
Gestor contratual

From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
To: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>
Date: Mon, 10 Jun 2019 14:39:03 -0300
Subject: [eje] Solicitação esclarecimento feitos pela CIE acerca TR. PA 0004332-88.2019
Prezados Colegas,
Tendo em vista solicitação de esclarecimentos feita pela CIE - Centro de Integração Empresa-Escola nos autos do PA
0004332-88.2019, acerca especialmente da cláusula 12.2 constante do Termo de Referência, para envio de cotação para a
prestação dos serviços, solicitamos atendimento à empresa, a fim de que possamos dar continuidade à instrução a cargo
desta Seção de Instrução de Contratações - SEIC.
No aguardo de retorno, agradecemos antecipadamente.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

E-mail EJE retornando com alteração TR (0553982)
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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 junho de 2019.

À EJE,
Senhor Gestor Contratual da contratação
serviços de intermediação empresa-escola,

dos

Tendo em vista os esclarecimentos prestados no
email
de
evento 0553982,
retornamos
o
presente
procedimento para que seja juntado aos autos o Termo de
Referência com os ajustes propostos, vez que qualquer
modiﬁcação nesse documento somente poderá ser efetuada
pela unidade demandante.
Solicitamos o retorno a esta Seção, após aprovação
do novo Termo de Referência, para que possamos dar
continuidade à instrução que nos cabe.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 10/06/2019, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553983 e o código CRC 897D02EB.

0004332-88.2019.6.02.8502

Despacho SEIC 0553983

0553983v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA

1- OBJETO

Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições
públicas e privadas de ensino superior, visando ao desenvolvimento de atividades
conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a legislação pertinente, em
vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados.
Este contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando ao
desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho,
de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV ), por
meio da operacionalização de programa de Estágio de Estudantes.
O Estágio de Estudantes, não obrigatório, será desenvolvido conforme determinação
das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto
pedagógico do curso, informadas pelas Instituições de Ensino, nos termos da Lei nº
11.788/08, tendo como ﬁnalidade a preparação para o trabalho produtivo de
educandos.

2 – JUSTIFICATIVA

A presente contratação justiﬁca-se em virtude da necessidade de uma contratada que
faça a intermediação entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -TRE/AL, os
estagiários e as diversas unidades escolares de nível superior do Estado de Alagoas.

3- LOCAL DO ESTÁGIO

As atividades do estágio serão realizadas nas dependências do TRE-AL, em área cujos
serviços guardem estrita correlação com as respectivas áreas de formação
Termo de Referência EJE 0554398
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profissional.

4- OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO

a) Manter convênios especíﬁcos com as Instituições de Ensino, contento as condições
exigidas para a caracterização e definição do Estágio de seus alunos;
b) Obter da Contratante a identiﬁcação das áreas de formação de estágio a serem
concedidas;
c) Encaminhar à Contratante os estagiários selecionados de acordo com lista de
classificação;
d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades
aprovadas pelas Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da
etapa e modalidade do curso de formação do estudante;
e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:
Termo de Compromisso de Estágio – TCE, entre a Contratante, o estudante e a
Instituição de Ensino;
Contratar e manter, durante a vigência do presente contrato, Apólice Coletiva de
Seguro contra Acidentes Pessoais e encaminhar ao TRE-AL a contratação do
seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiários.
f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades
preenchidos pelo Supervisor de estágio da Contratante;
g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente
preenchido pela Contratante;
h) Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a Instituição de
Ensino a conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;
i) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá por meio
de Termos-Aditivos;
j) Controlar e acompanhar a
responsabilidade da Contratante;

elaboração

do

relatório

ﬁnal de

estágio,

de

k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oﬁcinas de capacitação para
os estagiários;
l) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de
acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo Agente de Integração que
estiverem em estágio nas dependências da CONTRATANTE;
m) Avaliar o local de estágio/instalações da contratante, subsidiando as Instituições de
Ensino conforme determinação da Lei;
n) Assumir a responsabilidade pelo processo administrativo de pagamento das BolsasTermo de Referência EJE 0554398
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Auxílio e do auxílio-transporte aos estagiários da Contratante contratados ao abrigo
deste instrumento, mediante a transferência prévia dos recursos mencionados na
letra “p” do item cinco deste Termo;
o) Efetuar, de acordo com a legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do
valor do imposto de renda retido sobre as Bolsas-Auxílio pagas aos estagiários;
p) Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente o informe sobre Bolsas-Auxílio
Concedidas, para fins de declaração do Imposto de Renda.

5 – CABERÁ À CONTRATANTE DE ESTÁGIOS (TRE-AL)

a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o agente de integração,
atendendo as condições deﬁnidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos
estágios;
b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;
c) Receber os estudantes interessados e informar ao agente de integração o nome dos
aprovados para o estágio;
d) Indicar funcionário de seu quadro pessoal, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos
de atividades dos estagiários;
f) Elaborar, semestralmente, para os estagiários, os relatórios de atividades
circunstanciados, dando vista obrigatória dos referidos documentos aos estagiários;
g) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado
pelo Supervisor e pelo Estagiário;
h) Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho por ocasião de
desligamento do estagiário;
i) Informar ao agente de integração a rescisão antecipada de qualquer Termo de
Compromisso de Estágio – TCE, para as necessárias providências de interrupção dos
procedimentos administrativos a cargo do agente de integração;
j) Manter em arquivo e à disposição da ﬁscalização documentos que comprovem a
relação de estágio;
l) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio;
m) Conceder recesso remunerado e auxílio-transporte nos termos da Lei nº 11.788/08;
n) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados
Termo de Referência EJE 0554398
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pelos estagiários;
o) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de
Compromisso de Estágio.
p) Transferir ao agente de integração, mensalmente, os recursos destinados ao
pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários, indicando os
respectivos valores.

6- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 – Contratar estagiários previamente selecionados, que já tenham cursado , no
mínimo, 40% (quarenta por cento) da carga horária total do curso;
6.2 – Prestação das informações necessárias à integração dos estudantes estagiários;
6.3 – Convocação dos estudantes selecionados/classiﬁcados em processo de seleção
pública pelo TRE/AL ou por meio de procedimento simpliﬁcado, a cargo do contratado,
seguindo a lista de classiﬁcação ou cadastral, respectivamente, ou ainda, estudantes
oriundos de Termo de Cooperação Técnica ﬁrmado entre o TRE/AL e órgão da
administração pública;
6.4 – Encaminhamento dos estagiários ao TRE-AL;
6.5 – Elaboração do Termo de Compromisso de Estágio;
6.6 – O agente de integração deverá contratar seguro contra acidentes pessoais para
seus estagiários, fornecendo-lhes apólice individual de seguro, bem como prestar ao
estagiário integral assistência e/ou sua família, em caso de acidente;
6.7 – Pagamento das Bolsas-Auxílio aos estagiários, após o repasse pelo TRE-AL;
6.8 – Adoção de todas as providências quando da ocorrência de prorrogação e/ou
rescisões dos termos de compromisso dos estagiários, bem como substituições;
6.9 – Organização e manutenção de arquivo de toda documentação enviada;
6.10 – Manter contato com as diversas áreas do TRE-AL envolvidas neste processo;
6.11 – Avaliação periódica dos estagiários;
6.12- Reunião inicial com os supervisores dos estagiários e gestores contratuais,
inclusive para esclarecê-los sobre suas obrigações e o manuseio da página do site do
agente de integração para o controle de frequência e demais questões relacionadas ao
programa de estágio, com a disponibilização de senhas para cada supervisor.
6.13 – Reuniões trimestrais com os supervisores dos estagiários;
6.14 – Manter constante acompanhamento do estagiário junto ao contratante e à
instituição de ensino, verificando o seu desempenho e a regularidade de estudo;
6.15 – Enviar à contratante os formulários necessários à avaliação do estudante,
orientando os supervisores dos estagiários como preenchê-los;
Termo de Referência EJE 0554398
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6.16 – Emissão dos Relatórios a cada semestre;

7 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA INTERNET

7.1 – Abertura de novas oportunidades de estágio;
7.2 – Consulta de estagiários ativos;
7.3 – Emissão de certificado com todas as informações do seguro de acidentes;
7.4 – Emissão dos relatórios de estágio;
7.5 – Emissão dos termos de realização de estágio;
7.6 – Rescisões antecipadas de contrato de estágio com geração de protocolo;
7.7 – Solicitação de prorrogação de contrato de estágio;
7.8 – Verificação de data de vigência do contrato;
7.9 – Oferecer portal no respectivo site de forma a facilitar o processamento da folha
de pagamento aos estagiários, remessa de relatórios pelos supervisores e demais
procedimentos administrativos.

8- CARGA HORÁRIA

O estagiário deverá cumprir jornada de 04 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas
semanais, de acordo com o horário de funcionamento da Secretaria deste Tribunal.

9 - REMUNERAÇÃO DO ESTÁGIO

O estagiário de nível superior receberá, mensalmente, Bolsa-Estágio no valor
corresponde a 01 (um) salário minímo, deduzindo-se os dias de faltas não justiﬁcadas,
quando for o caso.

10 - AUXÍLIO TRANSPORTE

Aos estagiários será concedido, a título de auxílio-transporte, o valor ﬁxado pela
municipalidade, sendo pago de acordo com o efetivo comparecimento.
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11 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

A contratante efetuará contribuição mensal, a título de taxa de administração, ao
agente de integração.

12- CONTRATO

12.1- No valor da taxa de administração deverão estar inclusos todos os impostos,
taxas e demais encargos/despesas necessários à completa execução dos serviços
contratados, bem como o seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário;
12.2 – A administração do Programa de estágio se incumbirá da
administração contratual, veriﬁcação da regularidade acadêmica do
estudante, acompanhamento da vigência, seguro de acidentes pessoais e
repasse de bolsa-auxílio e benefícios;
12.3 – O pagamento aos estagiários deverá ser feito pela contratada obrigatoriamente
em até 48 (quarenta e oito) horas após o depósito efetuado pelo TRE-AL referente ao
pagamento da fatura de cobrança.

13- VAGAS

São 14 vagas conforme, evento tal (para
66.2018.6.02.8000 (evento 0520111 - para 2020).

2019)

e

SEI

nº 0009991-

14- VIGÊNCIA
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta)
meses, mediante formalização de Termo Aditivo, após assentimento prévio das partes,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência conforme artigo
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

15 – DO PAGAMENTO

O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários será efetuado pelo
agente de integração, mensalmente, após a transferência do recurso ﬁnanceiro pelo
TRE-AL.
Termo de Referência EJE 0554398

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 57

O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários ao gestor do contrato no
dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a ﬁm de que haja tempo hábil para o
processamento da folha de pagamento e efetivo depósito dos valores destinados ao
pagamento dos estagiários na conta do agente de integração.
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de integração
deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito na conta do
agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e sua
identiﬁcação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.
Para ﬁns de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o agente de integração deverá
apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento aos estagiários referente ao
mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra acidentes pessoais em
favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de inclusão do estagiário na
cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de acidentes
pessoais (primeiro pagamento).
Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração deverá indicar os dados
bancários para depósito.

16 – DO ESTABELECIMENTO DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO

É indispensável a existência de estabelecimento local (escritório em Maceió) pelo agente
de integração, a ﬁm de oferecer suporte administrativo e operacional de forma
presencial à Contratante.

17 – DO ORÇAMENTO

As
despesas
ocorrerão
à
conta
do
orçamento
disponível
na LOA
2019 (evento 0543510) e LOA 2020, em fase de elaboração, conforme SEI 000999166.2018.6.02.8000 (evento 0520111).

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções:

18.1.1 - Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;
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18.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado:

18.1.2.1 – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do contrato.

18.1.2.2 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.

18.2 – As sanções administrativas
cumulativamente com as demais.

aqui

previstas

poderão

ser

impostas

19 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ﬁcando sua ﬁel execução
vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que
será comunicado ao agente de integração.

20 – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o
competente para dirimir as questões decorrentes da contratação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 11/06/2019, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554398 e o código CRC C8FB18C3.
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DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.

Prezados senhores,
Segue o Termo de Referência (0554398) com o
ajuste na redação do item 12.2, como solicitado(0553983).
Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 11/06/2019, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554405 e o código CRC E5A5842C.

0004332-88.2019.6.02.8502

Despacho EJE 0554405

0554405v1

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 61

0012314205

6778911 722017 990 !"#$%&'()*+,  99 +-7. 9

/01234564742389747:8;2<2=>??2@4A86B2CD456474EF4964GA688HI9JH59K
LMNM12OI;8D89986942COI;8D8998694GP98<4QHOR;H59K
SS12T46;;42<2=>??2@4A86B2C946;;4HJI7U4J4GA688HI9JH59K
/MVM12WWXYZX[YW\2YW]^_2`@
abbcdVe12T8]2=I7;RQP42?;P4J6f96I298A8ghiI2<2j965R74Q2T8J6I74Q2?Q86PI94Q2<2jT?
`98U4:I2kI8Ql25I42P49:8m

nopqrqstuouqvrtwxoyztu{|}utu~up}xuqtvqqqo}uowouop}v}wutuwq|voun}qtvo
}qptwouunuvtuwts}tu}}pqtuqxqrqsotut|u}ou}p}uwq|vouow}uouoo
stxu}wrqu}us|wtu}uostwtustxu|ou}xovou}utu~uqtvqqqouopupw
sovqoptu}u}vsoxqvouowoutunuowou}}yztustxutu|}wqtwuouw}ou}
wts}tuuxoquowoptu}uq
ztuuoqsqtvouotus|ptustxuou~tvpwq|qyztuvpqp|sqtvoutqupwopo}u}uwts}t
qxqrqsotun}optu{|}usoouwztu}rqv}uouw}wou}ustxturowu}pou}}yztu
~urqsowuw}tv}u}tu}vsoxqvox}vptu}u}p|ovp}uotunu}uostwtustx
}rqvqyztu}u}wrqu}us|wtuowousoouoouo}wpo
~ttsoxtvtuuqtqyztuowouxoqtw}u}sow}sqx}vpt

P87A6I;4F87P8l
34564742@49642389747:8;2I5982`I9PI
Rg896;I942=>??2Q4JI4;2
?F2P89l2WW2:82OR72:82[YW\2;2Y_]l234564742389747:8;2<2=>??2@4A86B2CD456474EF4964GA688HI9JH59K
8;A988R]

w}otut}utxuqo
nopqrqstuouqvrtwxoyztu{|}utu~up}xuqtvqqqo}uowouop}v}wutuwq|vo
n}qtvou}qptwouunuvtuwts}tu}}pqtuqxqrqsotut|u}ou}p}uwq|vouow}
ouooustxu}wrqu}us|wtu}uostwtustxu|ou}xovou}utu~uqtvqqqouop
pwusovqoptu}u}vsoxqvouowoutunuowou}}yztustxutu|}wqtwuouw}ou}
wts}tuuxoquowoptu}uq
~ttsoxtvtuuqtqyztuowouxoqtw}u}sow}sqx}vpt
 7 &7¡¢£89£9¤&££

¥¦§¨¦©¦ª«¦¬¨¦ª¥¬©¦©®¯ª©°§¬ª±°¬²°
¯³´µ¶·¹̧º¶»
¼½¸¾»¾µª«»¿µÀ̧
ÁÂÃÄªÅÆÆÇÈÃÇÅÅªÉª¬»Ê»ËÌªÆÆÆÆ
ÁÂÃÄªÍÍÍÈÆÆÍÈÎÏÐ
¤ 7¤¤1¤

ÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚ×ÚÛÜ×ÕØÝÞÖßàááÖââÖÝØÕÙãäãåÕæÕÙÖßàááã
?F2;8Jl2WY2:82OR72:82[YW\2;2W_]YWl2OI;8D89986942COI;8D8998694GP98<4QHOR;H59K28;A988R]
ç
ç
ç
ç
6778911 Anexo
7e-mail
consulta
2201CIEE
7seleção
 99simplificada
0 !"#$%&'()
*+,  99SEI
 +-
7. 9
(0554466)
0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 62

014

0012314205

6778911 722017 990 !"#$%&'()*+,  99 +-7. 9

/012345617898008:0;54<617898008:0;=>08?;@A6B7AC0D
E1340;:77;AF1GH;F;=I:88A10FAC0
J;>834K1GL4MN4OBG4PNMQ4MR3SN3PT4?NUNN
VBC68I>34W1G7B@>;4X7>;F:Y0:1408I8Z[\1
4
4
]08H;^;4_;7̀7;L4C1;4>;0^8a
4
W1G91028408BG:\1408;@:H;^;4G87>;4^;>;4;bB:4G;74^8Z8G^cGI:;74^;4XOXdefL4Z0878G>84;470;A4/;C:;G;4K;0:;
/80G;G^87L47BZ80g:710;4^84BG:^;^84^841Z80;[\14^14WhXXL4780g:^10874^14E_Xdef48414^:08>104^87>;4X7I1@;L
I1G7B@>14;4i177;4V8Gj10:;471C084;4Z177:C:@:^;^846B0`^:I;482408I8ZI:1G;0217487>;F:Y0:174^;74Y08;4^84XGF8Gj;0:;
W:g:@L4;^2:G:7>0;[\1484I1G>;C:@:^;^8L4Z08g:;28G>8478@8I:1G;^174Z8@14WhXXL4^:7Z8G7;G^14Z01I8771478@8>:g14Z8@1
E_XdefL484bB84G\14:2Z@:bB84F;7>1742;:10874^14bB84;bB8@874087B@>;G>874^14I1G>0;>14^84Z087>;[\14^84780g:[14^8
:G>8028^:;[\14g:F8G>842;G>:^148G>08414E_Xdef484877;4:G7>:>B:[\1A
4
W10^:;@28G>8A
4
444444444O18@4k@:g8:0;
444444l87>104I1G>0;>B;@44
4

mmn
opqrstuvwxqrpqy
zqrp{un|qn}rpq~{wunx{qvwmvsuwnmnz} wtwrwnw{twn q{rwr|qvnu{qnu{pu
q{tvu{wn|qnrt|w|qn|qnq{wurt|w|qnwsqt
qqurqnnzqw{nnm
rtw|un|unxqn} urq

6778911 Anexo
7e-mail
consulta
2201CIEE
7seleção
 99simplificada
0 !"#$%&'()
*+,  99SEI
 +-
7. 9
(0554466)
0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 63

414

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.

Prezados Senhores,
Em complemento ao despacho (evento 05544050),
colho o ensejo para ajustar o Termo de Referência também no
item 6.3, por força das informações prestadas pelo CIEE
(evento 0554466) que apontam para a alternativa de recepção
de estagiários em procedimento simpliﬁcado, a cargo da
contratada, sem aumento de custo e com maior eﬁciência,
observado o critério da impessoalidade.
Cordialmente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 11/06/2019, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554469 e o código CRC 6F5A323C.
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DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
Diante do Despacho EJE 0554469 e das alterações
ocorridas nos itens 6.3 e 12.2 que geraram o novo Termo de
Referência EJE 0554398, encaminho os presentes autos para
nova análise e posterior aprovação, caso seja de sua
aquiescência.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/06/2019, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554646 e o código CRC E15182B9.
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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 junho de 2019.

À COMAP
Considerando que as alterações do TR noticiadas
no Despacho EJE 0554469 incluem cláusula além do que
pedido em sede de esclarecimento (vide Despacho SEIC
0553983), solicito que se dê sequência ao procedimento de
cotação, a ﬁm de aferirmos a resposta do mercado aos novos
contornos assinalados para a contratação, como medida
prévia à aprovação do mencionado TR.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/06/2019, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554789 e o código CRC 839BCD47.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.

À SEIC
Senhora Chefe Substituta,
Diante do Despacho GSAD 0554789, encaminho os
presentes autos para continuidade do feito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/06/2019, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554810 e o código CRC F6D4E456.
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E-mail - 0555106
Data de Envio:
12/06/2019 14:02:47
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
empregabilidade@iesb.br
comercial@consult-talentos.com.br
faleconosco@consultservrh.com.br
cv@nape.com.br
adm@proestagios.com.br
fabiana_maria@cieesp.org.br
Assunto:
Solicitação de orçamento para contratação agente de integração para vagas de estagiários TRE-AL. PA
0004332-88.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Reiteramos solicitação feita anteriormente de orçamento para contratação de serviços de integração
empresa-escola, para programa de estágio para estudantes, com 14 vagas.
Tendo em vista ajuste nas cláusulas 12.2 e 6.3 do Termo de Referência, encaminhamos o novo
documento em anexo, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessários.
Acrescentamos que o valor atual da bolsa é de R$ 998,00, com auxílio transporte por dia/estagiário no
valor de R$ 7,30.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
Anexos:
Termo_de_Referencia_0554398.html
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DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
Considerando o Parecer da Assessoria da
DG, nº 1192, evento 0556669, junto aos autos do SEI
0004880-16.2019.6.02.8502, censurando a utilização do
processo simpliﬁcado para seleção de estagiários, segue, em
anexo,
evento 0556750,
o
ajuste
do
Termo
de
Referência, excluindo essa possibilidade no tem 6.3
contido no TR evento 0554398.
Ao tempo em que apresentamos excusas pela
presente intervenção, ressaltamos sua imprescindibilidade,
motivada pelo recentíssimo e destacado pronunciamento da
Assessoria da DG.
Cordialmente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 17/06/2019, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 17/06/2019, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556744 e o código CRC 9B97B51A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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TERMO DE REFERÊNCIA
1- OBJETO

Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições
públicas e privadas de ensino superior, visando ao desenvolvimento de atividades
conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a legislação pertinente, em
vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados.
Este contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando ao
desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho,
de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV ), por
meio da operacionalização de programa de Estágio de Estudantes.
O Estágio de Estudantes, não obrigatório, será desenvolvido conforme determinação
das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto
pedagógico do curso, informadas pelas Instituições de Ensino, nos termos da Lei nº
11.788/08, tendo como ﬁnalidade a preparação para o trabalho produtivo de
educandos.

2 – JUSTIFICATIVA

A presente contratação justiﬁca-se em virtude da necessidade de uma contratada que
faça a intermediação entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -TRE/AL, os
estagiários e as diversas unidades escolares de nível superior do Estado de Alagoas.

3- LOCAL DO ESTÁGIO

As atividades do estágio serão realizadas nas dependências do TRE-AL, em área cujos
serviços guardem estrita correlação com as respectivas áreas de formação
profissional.

4- OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO

Termo de Referência EJE 0556750
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a) Manter convênios especíﬁcos com as Instituições de Ensino, contento as condições
exigidas para a caracterização e definição do Estágio de seus alunos;
b) Obter da Contratante a identiﬁcação das áreas de formação de estágio a serem
concedidas;
c) Encaminhar à Contratante os estagiários selecionados de acordo com lista de
classificação;
d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades
aprovadas pelas Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da
etapa e modalidade do curso de formação do estudante;
e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:
Termo de Compromisso de Estágio – TCE, entre a Contratante, o estudante e a
Instituição de Ensino;
Contratar e manter, durante a vigência do presente contrato, Apólice Coletiva de
Seguro contra Acidentes Pessoais e encaminhar ao TRE-AL a contratação do
seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiários.
f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades
preenchidos pelo Supervisor de estágio da Contratante;
g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente
preenchido pela Contratante;
h) Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a Instituição de
Ensino a conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;
i) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá por meio
de Termos-Aditivos;
j) Controlar e acompanhar a
responsabilidade da Contratante;

elaboração

do

relatório

ﬁnal de

estágio,

de

k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oﬁcinas de capacitação para
os estagiários;
l) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de
acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo Agente de Integração que
estiverem em estágio nas dependências da CONTRATANTE;
m) Avaliar o local de estágio/instalações da contratante, subsidiando as Instituições de
Ensino conforme determinação da Lei;
n) Assumir a responsabilidade pelo processo administrativo de pagamento das BolsasAuxílio e do auxílio-transporte aos estagiários da Contratante contratados ao abrigo
deste instrumento, mediante a transferência prévia dos recursos mencionados na
letra “p” do item cinco deste Termo;
o) Efetuar, de acordo com a legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do
valor do imposto de renda retido sobre as Bolsas-Auxílio pagas aos estagiários;
Termo de Referência EJE 0556750
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p) Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente o informe sobre Bolsas-Auxílio
Concedidas, para fins de declaração do Imposto de Renda.

5 – CABERÁ À CONTRATANTE DE ESTÁGIOS (TRE-AL)

a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o agente de integração,
atendendo as condições deﬁnidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos
estágios;
b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;
c) Receber os estudantes interessados e informar ao agente de integração o nome dos
aprovados para o estágio;
d) Indicar funcionário de seu quadro pessoal, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos
de atividades dos estagiários;
f) Elaborar, semestralmente, para os estagiários, os relatórios de atividades
circunstanciados, dando vista obrigatória dos referidos documentos aos estagiários;
g) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado
pelo Supervisor e pelo Estagiário;
h) Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho por ocasião de
desligamento do estagiário;
i) Informar ao agente de integração a rescisão antecipada de qualquer Termo de
Compromisso de Estágio – TCE, para as necessárias providências de interrupção dos
procedimentos administrativos a cargo do agente de integração;
j) Manter em arquivo e à disposição da ﬁscalização documentos que comprovem a
relação de estágio;
l) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio;
m) Conceder recesso remunerado e auxílio-transporte nos termos da Lei nº 11.788/08;
n) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados
pelos estagiários;
o) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de
Compromisso de Estágio.
p) Transferir ao agente de integração, mensalmente, os recursos destinados ao
pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários, indicando os
Termo de Referência EJE 0556750
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respectivos valores.

6- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 – Contratar estagiários previamente selecionados, que já tenham cursado , no
mínimo, 40% (quarenta por cento) da carga horária total do curso;
6.2 – Prestação das informações necessárias à integração dos estudantes estagiários;
6.3 – Convocação dos estudantes selecionados/classiﬁcados em processo de seleção
pública pelo TRE/AL, seguindo a lista de classiﬁcação, ou ainda, estudantes oriundos de
Termo de Cooperação Técnica ﬁrmado entre o TRE/AL e órgão da administração
pública;
6.4 – Encaminhamento dos estagiários ao TRE-AL;
6.5 – Elaboração do Termo de Compromisso de Estágio;
6.6 – O agente de integração deverá contratar seguro contra acidentes pessoais para
seus estagiários, fornecendo-lhes apólice individual de seguro, bem como prestar ao
estagiário integral assistência e/ou sua família, em caso de acidente;
6.7 – Pagamento das Bolsas-Auxílio aos estagiários, após o repasse pelo TRE-AL;
6.8 – Adoção de todas as providências quando da ocorrência de prorrogação e/ou
rescisões dos termos de compromisso dos estagiários, bem como substituições;
6.9 – Organização e manutenção de arquivo de toda documentação enviada;
6.10 – Manter contato com as diversas áreas do TRE-AL envolvidas neste processo;
6.11 – Avaliação periódica dos estagiários;
6.12- Reunião inicial com os supervisores dos estagiários e gestores contratuais,
inclusive para esclarecê-los sobre suas obrigações e o manuseio da página do site do
agente de integração para o controle de frequência e demais questões relacionadas ao
programa de estágio, com a disponibilização de senhas para cada supervisor.
6.13 – Reuniões trimestrais com os supervisores dos estagiários;
6.14 – Manter constante acompanhamento do estagiário junto ao contratante e à
instituição de ensino, verificando o seu desempenho e a regularidade de estudo;
6.15 – Enviar à contratante os formulários necessários à avaliação do estudante,
orientando os supervisores dos estagiários como preenchê-los;
6.16 – Emissão dos Relatórios a cada semestre;

7 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA INTERNET
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7.1 – Abertura de novas oportunidades de estágio;
7.2 – Consulta de estagiários ativos;
7.3 – Emissão de certificado com todas as informações do seguro de acidentes;
7.4 – Emissão dos relatórios de estágio;
7.5 – Emissão dos termos de realização de estágio;
7.6 – Rescisões antecipadas de contrato de estágio com geração de protocolo;
7.7 – Solicitação de prorrogação de contrato de estágio;
7.8 – Verificação de data de vigência do contrato;
7.9 – Oferecer portal no respectivo site de forma a facilitar o processamento da folha
de pagamento aos estagiários, remessa de relatórios pelos supervisores e demais
procedimentos administrativos.

8- CARGA HORÁRIA

O estagiário deverá cumprir jornada de 04 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas
semanais, de acordo com o horário de funcionamento da Secretaria deste Tribunal.

9 - REMUNERAÇÃO DO ESTÁGIO

O estagiário de nível superior receberá, mensalmente, Bolsa-Estágio no valor
corresponde a 01 (um) salário minímo, deduzindo-se os dias de faltas não justiﬁcadas,
quando for o caso.

10 - AUXÍLIO TRANSPORTE

Aos estagiários será concedido, a título de auxílio-transporte, o valor ﬁxado pela
municipalidade, sendo pago de acordo com o efetivo comparecimento.

11 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

A contratante efetuará contribuição mensal, a título de taxa de administração, ao
agente de integração.
Termo de Referência EJE 0556750

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 74

12- CONTRATO

12.1- No valor da taxa de administração deverão estar inclusos todos os impostos,
taxas e demais encargos/despesas necessários à completa execução dos serviços
contratados, bem como o seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário;
12.2 – A administração do Programa de estágio se incumbirá da
administração contratual, veriﬁcação da regularidade acadêmica do
estudante, acompanhamento da vigência, seguro de acidentes pessoais e
repasse de bolsa-auxílio e benefícios;
12.3 – O pagamento aos estagiários deverá ser feito pela contratada obrigatoriamente
em até 48 (quarenta e oito) horas após o depósito efetuado pelo TRE-AL referente ao
pagamento da fatura de cobrança.

13- VAGAS

São 14 vagas conforme, evento tal (para
66.2018.6.02.8000 (evento 0520111 - para 2020).

2019)

e

SEI

nº 0009991-

14- VIGÊNCIA
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta)
meses, mediante formalização de Termo Aditivo, após assentimento prévio das partes,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência conforme artigo
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

15 – DO PAGAMENTO

O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários será efetuado pelo
agente de integração, mensalmente, após a transferência do recurso ﬁnanceiro pelo
TRE-AL.
O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários ao gestor do contrato no
dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a ﬁm de que haja tempo hábil para o
processamento da folha de pagamento e efetivo depósito dos valores destinados ao
pagamento dos estagiários na conta do agente de integração.
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de integração
deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito na conta do
agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e sua
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identiﬁcação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.
Para ﬁns de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o agente de integração deverá
apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento aos estagiários referente ao
mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra acidentes pessoais em
favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de inclusão do estagiário na
cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de acidentes
pessoais (primeiro pagamento).
Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração deverá indicar os dados
bancários para depósito.

16 – DO ESTABELECIMENTO DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO

É indispensável a existência de estabelecimento local (escritório em Maceió) pelo agente
de integração, a ﬁm de oferecer suporte administrativo e operacional de forma
presencial à Contratante.

17 – DO ORÇAMENTO

As
despesas
ocorrerão
à
conta
do
orçamento
disponível
na LOA
2019 (evento 0543510) e LOA 2020, em fase de elaboração, conforme SEI 000999166.2018.6.02.8000 (evento 0520111).

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções:

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

18.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado:

18.1.2.1 – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
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atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do contrato.

18.1.2.2 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.

18.2 – As sanções administrativas
cumulativamente com as demais.

aqui

previstas

poderão

ser

impostas

19 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ﬁcando sua ﬁel execução
vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que
será comunicado ao agente de integração.

20 – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o
competente para dirimir as questões decorrentes da contratação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 17/06/2019, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 17/06/2019, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556750 e o código CRC B4084767.
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=GZZZE...

De: Fabiana Fernandes - CIEE Maceió <fabiana_maria@ciee.org.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Alexsandro Teixeira Lima <alexsandro.lima@ciee.org.br>
Data: 14/06/2019 05:10 PM
Assunto: [seic] Solicitação de orçamento para contratação agente de integração para vagas de estagiários TRE-AL. PA
0004332-88.2019

Prezados, boa tarde!
Segue proposta CIEE.
Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE

FABIANA MARIA FERNANDES NOBRE PORTO
Supervisora
Unidade Maceió
(82) 3004-2433 / Ramal: 0000
(82) 999-009-675
canaldeetica.com.br/ciee

Vídeo institucional CIEE 55 anos - Somos CIEE
Em qua, 12 de jun de 2019 às 14:03, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados Senhores,
Reiteramos solicitação feita anteriormente de orçamento para contratação de serviços de integração empresa-escola, para
programa de estágio para estudantes, com 14 vagas.
Tendo em vista ajuste nas cláusulas 12.2 e 6.3 do Termo de Referência, encaminhamos o novo documento em anexo, colocando-nos
à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
Acrescentamos que o valor atual da bolsa é de R$ 998,00, com auxílio transporte por dia/estagiário no valor de R$ 7,30.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

Anexados:
Arquivo: TRE Proposta
preço 2019 Estágio.docx

Tamanho:
70k

Tipo de Conteúdo: application/vnd.openxmlformatsofficedocument.wordprocessingml.document

E-mail CIEE enviando cotação (0557064)
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PROPOSTA DE PREÇOS
Razão Social: Centro de Integração Empresa Escola
Nome Fantasia: CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
Fone/Fax: 82 3312-0210
Endereço: Av. Mendonça Júnior, 1.190 Gruta de Lourdes CEP.: 57.052-480
Contato/Responsável: Fabiana Maria Fernandes Nobre Porto – 82 99900-9675
E-mail: fabiana_maria@ciee.org.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE, DETALHAMENTO E PREÇO.
ESTIMATIVA DO ÓRGÃO/ENTIDADE
OBJETO: Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às ins tuições públicas e
privadas de ensino superior, visando ao desenvolvimento de a vidades conjuntas capazes de
propiciarem, em conformidade com a legislação per nente, em vigor, a operacionalização de estágio
para estudantes interessados.
ITEM
DESCRIÇÃO
QT DE
CONTRIBUIÇÃO
BOLSAAUXÍLIO
TOTAL
TOTAL
VAGAS INSTITUCIONAL AUXÍLIO TRANPORTE MENSAL
ANUAL
R$
R$
R$
R$
R$
01
Contratação de
14
20, 00
998,00
7,30 / DIA x 16.500,40 198.004,80
agente de
22 dias = R$
integração para
R$ 160,60
operacionalização
de programas de
estágio para
estudantes,
mediante
concessão de
bolsa, oferecidas
pelo TER Alagoas

Maceió / AL 14 de junho de 2019
Fabiana Maria Fernandes Nobre Porto
Supervisora CIEE Alagoas

Cotação CIEE (0557072)
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2019.

Reporto-me ao Despacho EJE 0556744, para
solicitar a SEIC que considere, para efeito de cotação, o TR de
evento 0556750.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/06/2019, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558464 e o código CRC C6A90A5C.
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E-mail - 0559305
Data de Envio:
26/06/2019 16:04:28
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
empregabilidade@iesb.br
comercial@consult-talentos.com.br
faleconosco@consultservrh.com.br
cv@nape.com.br
adm@proestagios.com.br
Assunto:
Solicitação de orçamento para prestação de serviços de contratação de estagiários TRE-AL. PA 000433288.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Para que possamos dar prosseguimento ao processo de contratação de agente de integração para vagas
de estagiários para o TRE-AL, reforçamos nossa solicitação de orçamento para a prestação dos serviços,
conforme Termo de Referência anexo, com vagas para 14 estudantes, para o período de 12 meses.
Lembramos que o valor atual da bolsa é de R$ 998,00, com auxílio transporte por dia/estagiário no valor
de R$ 7,30.
Caso não haja interesse dessa empresa em participar, pedimos a gentileza de comunicar-nos.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0556750.html
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E-mail - 0567442
Data de Envio:
16/07/2019 14:19:32
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
empregabilidade@iesb.br
comercial@consult-talentos.com.br
faleconosco@consultservrh.com.br
cv@nape.com.br
adm@proestagios.com.br
Assunto:
Solicitação de orçamento para prestação de serviços de contratação de estagiários TRE-AL. PA 000433288.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Enfatizamos a necessidade de obtermos uma resposta dessa empresa, ainda que negativa, para
prosseguimento da instrução, conforme solicitação abaixo.
Agradecemos imensamente o retorno e a atenção a nós dispensada.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712
Prezados Senhores,
Para que possamos dar prosseguimento ao processo de contratação de agente de integração para vagas
de estagiários para o TRE-AL, reforçamos nossa solicitação de orçamento para a prestação dos serviços,
conforme Termo de Referência anexo, com vagas para 14 estudantes, para o período de 12 meses.
Lembramos que o valor atual da bolsa é de R$ 998,00, com auxílio transporte por dia/estagiário no valor
de R$ 7,30.
Caso não haja interesse dessa empresa em participar, pedimos a gentileza de comunicar-nos.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia_0556750.html
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De: Mariele Ferreira de Oliveira <mariele.oliveira@iesb.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 16/07/2019 03:23 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de orçamento para prestação de serviços de contratação de
estagiários TRE-AL. PA 0004332-88.2019

Prezada Maria Márcia,
Boa tarde,
Informo que fazemos parte do Centro Universitário IESB, os nossos esforços são
voltados somente para os alunos regularmente matriculados nesta IES, não
trabalhamos como agente de integração.
Caso seja do interesse realizar convênio de parceria para fins de estágio para
os alunos deste Centro Universitário, estamos à disposição. Como previsto na
Lei de Estágio o uso de um agente de Integração não é parte obrigatória do
processo de estágio.
Sigo à disposição,
Mariele Ferreira de Oliveira
Nucleo de Estágio
(61) 3962-4899
mariele.oliveira@iesb.br
www.iesb.br
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de julho de 2019 14:20
Assunto: Solicitação de orçamento para prestação de serviços de contratação de
estagiários TRE-AL. PA 0004332-88.2019
Prezados Senhores,
Enfatizamos a necessidade de obtermos uma resposta dessa empresa, ainda que
negativa, para prosseguimento da instrução, conforme solicitação abaixo.
Agradecemos imensamente o retorno e a atenção a nós dispensada.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712
Prezados Senhores,
Para que possamos dar prosseguimento ao processo de contratação de agente de
integração para vagas de estagiários para o TRE-AL, reforçamos nossa
solicitação de orçamento para a prestação dos serviços, conforme Termo de
Referência anexo, com vagas para 14 estudantes, para o período de 12 meses.
Lembramos que o valor atual da bolsa é de R$ 998,00, com auxílio transporte por
dia/estagiário no valor de R$ 7,30.
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Caso não haja interesse dessa empresa em participar, pedimos a gentileza de
comunicar-nos.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
PA nº 0004332-88.2019 –

Item

1

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS DE
INTERMEDIAÇÃO/INTEGRAÇÃO EMPRESAESCOLA CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS

Quanti
dade
Vagas
14

Empresas Consultadas
UPA

CIEE

R$ 80,00

R$ 20,00

Valor Médio VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Unitário
MENSAL
ANUAL
R$ 50,00

R$ 700,00

Utilização obrigatória, quando esgotadas as possibilidade de consulta e não alcançado o número mínimo de 03 (três) Orçamentos.

Planilha Estimativa Custos serviços (0573774)
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R$ 8.400,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4527 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À SAD,
Senhora Secretária Substituta,
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de
Contratações - SEIC para realização de pesquisa de preços, com
vistas à contratação dos serviços de intermediação empresa-escola,
junto a instituições públicas e privadas de ensino superior, para
preenchimento de 14 (quatorze) vagas de estágios no TRE-AL para
estudantes, na forma e condições do Termo de Referência 0556750.
Após reiteradas consultas feitas a diversas empresas
agentes de integração de estágio para estudantes, conforme
eventos 0551446, 0552072, 0552093, 0555106, 0559305 e 0567442,
recebemos cotação apenas da UPA - Universidade Patativa do Assaré
de Juazeiro do Norte-CE (0552082), no valor unitário proposto de R$
80,00 (oitenta reais) por vaga, e da CIEE - Centro de Integração
Empresa-Escola, atual prestadora dos serviços (0557072), com o
valor proposto mantido desde 2014, de R$ 20,00 (vinte reais) pelo
serviço mensal por vaga.
A CEINEE - Centro de Integração Nacional de Estágios
para Estudantes retornou a consulta (0552484), com a informação de
impossibilidade de enviar cotação, em razão da obrigação de manter
escritório em Maceió, conforme requerido no TR. Observa, ainda, que
a empresa dispõe de um sistema onde pode ser feito o controle dos
estagiários virtualmente, como vem fazendo para outros órgãos
públicos no Brasil, entendendo desnecessária a exigência.
O
Centro
Universitário
IESB,
conforme
mensagem 0568520, informa que somente atendem alunos
regularmente matriculados na própria IES, não trabalhando como
agentes de integração.
Vale registrar que, em 2015, quando da realização de
pesquisa de preço para veriﬁcação da vantajosidade na renovação do
contrato com a empresa CIEE, obtivemos uma média estimada na
ordem de R$ 86,65 (oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)
como contribuição institucional por estudante/mês, sendo que duas
empresas pesquisadas àquela época cotaram essa taxa ao custo de
10% (dez por cento) do valor da bolsa (PA nº 1392/2007), a qual tem
Informação 4527 (0573776)
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um custo de um salário mínimo.
Diante do transcurso de tempo sem novas cotações e das
informações postas acima, conforme Planilha de Estimativa de
Custos dos Serviços de intermediação (evento 0573774), estimamos
a média de R$ 50,00 (cinquenta reais) por mês, por estagiário, no
total mensal de R$ 700,00 (setecentos reais) e anual de R$ 8.400,00
(oito mil e quatrocentos reais), para 14 vagas.
O valor atual da bolsa-estágio, correspondente a um
salário mínimo, é de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais),
totalizando o custo mensal de R$ 13.972,00 (treze mil, novecentos e
setenta e dois reais) e anual de R$ 167.664,00 (cento e sessenta
e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais) para 14
(quatorze) estagiários; o valor atual do auxílio-transporte é de R$
7,30 (sete reais e trinta centavos) por dia, por estagiário, totalizando
o valor mensal de R$ 160,60 (cento e sessenta reais e sessenta
centavos) por estagiário, estimando-se 22 (vinte e dois) dias úteis por
mês, ao custo mensal de R$ 2.248,40 (dois mil, duzentos e quarenta e
oito reais e quarenta centavos), no total anual de R$ 26.980,80
(vinte e seis mil, novecentos e oitenta reais e oitenta
centavos), conforme demonstrativo abaixo:

Descrição do
Custo

Número de
Vagas

Taxa de
Intermediação

14

Valor da bolsa

14

Valor valetransporte

Valor Unitário
mensal
R$
50,00

14 X R$
7,30

Valor Total
Mensal
R$
700,00

R$
13.972,00
R$
R$ 160,60
2.248,40
R$ 998,00

Valor Total
Anual
R$
8.400,00
R$
167.664,00
R$
26.980,80

Com base nos valores atuais da bolsa-estágio,
do vale transporte e do valor médio estimado para o serviço de
intermediação, estimamos o custo da contratação no valor
total mensal de R$ 16.920,40 (dezesseis mil, novecentos e vinte
reais e quarenta centavos), totalizando o valor anual de R$
203.044,80 (duzentos e três mil, quarenta e quatro reais e
oitenta centavos).
Assim, sugerimos que
a contratação seja feita por
licitação, por meio de Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nºs 3.555/200 e
5.450/2005, caso aprovado o último Termo de Referência acostado
aos autos (0556750), tendo-se em vista o término, em 16 de outubro
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de 2019, de vigência do contrato improrrogável, conforme 4ª Termo
Aditivo com a CIEE (evento 0551462). CATSER encontrado para a
contratação: 15156.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 30/07/2019, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573776 e o código CRC 8600A632.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2019.

À COFIN
Senhor Coordenador,
Encaminho os presentes autos para emissão da
reserva de crédito.
Concomitantemente, à SLC para confecção da
minuta de edital, com posterior remessa à AJ-DG para análise.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 01/08/2019, às 15:15, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575227 e o código CRC 07469243.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2019.
À SGO.
Prezados,
Encaminho o presente para RESERVA DE CRÉDITO nos
termos da instrução processual retro.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 01/08/2019, às 16:42,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575378 e o código CRC 5D12B9F5.
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INFORMAÇÃO Nº 4649 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SGO
Informação nº 180/2019

À Assessoria Jurídica da DG,
1. Informamos que há reserva de crédito para suportar a
contratação pretendida (pré-empenho 56/2019, valor de R$ 41.916,95 ) no que
concerne ao impacto em 2019, havendo adequação orçamentária e
financeira neste exercício (cumprimento do art. 16 da LRF). Abaixo previsão
de valor a partir do dia 17/10/2019, considerando a Info doc. 0573776

MENSAL

INÍCIO

FIM

R$
16.920,40

17/10/2019

31/12/2019

Valor Unitário
dia
R$
74
564,01

Quant Dias

Total
R$
41.736,99

2 . Ainda sobre a adequação orçamentária e ﬁnanceira,
mas quanto aos exercícios seguintes de 2020 e 2021, também
concluímos haver suporte para eventual continuidade da contratação
pois há a previsão no orçamento de 2020 do valor total de R$ 206.915,52 (doc.
0546826, proc 0009991-66.2018.6.02.8000, soma dos valores para estagiários
como seguro , vale transporte e taxas), suﬁciente para o seu custo anual.
Contudo quaisquer reajuste ou acréscimo futuro deverá ser objeto de
reavalização de impacto. Já quanto a 2021, a despesa em discussão deverá ser
incluída pela Unidade Administrativa competente na futura proposta.
3. Para concluir a análise de potencial despesa continuada,
conforme a Lei Complementar nº 101/2000 (lei de Responsabilidade Fiscal)
informamos que não identiﬁcamos incompatibilidades quanto a diretrizes,
objetivos, prioridades e metas previstas na LDO ou no Plano Plurianual, ou
infringências a qualquer de suas disposições.
Respeitosamente.

Informação 4649 (0576639)
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Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 05/08/2019, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576639 e o código CRC F8BE5A76.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2019.

À SLC,
Conforme despacho SAD (0575227).
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 05/08/2019, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576758 e o código CRC 51979ABD.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0004332-88.2019.6.02.8502
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XXXX de 2019
Horário Abertura: XX horas
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação dos serviços de intermediação
empresa-escola visando a operacionalização de estágio para estudantes interessados,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei
Complementar nº 123/2006, a Resolução nº 23.234/2010 do Tribunal Superior Eleitoral,
a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1
do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, pela Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas nº 15.787/2017, e no que couber, pela Lei nº 8.078/90 e demais exigências
deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação dos serviços de
intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem,
em conformidade com a legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio
para estudantes interessados, conforme especificações e condições previstas neste
edital e seus anexos.
2 – DA VIGÊNCIA
2.1.
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura
contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União, podendo o prazo de vigência ser prorrogado até o limite legal.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
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3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.2.
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;
3.3.5. 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).
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.
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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).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 deste Edital;
b) descrição dos serviços ofertados, de acordo com o Anexo I deste Edital.
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 neste 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.
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5.4.3. 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.
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado.
5.5. As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo
próprio do sistema Comprasnet, 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.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
5.7.
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.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
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 ajustada ao lance final do licitante vencedor e 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 deverá ser encaminhado, 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 sugerido no ANEXO III.
5.13.
Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo
pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
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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 pelo VALOR TOTAL, correspondente ao valor
mensal unitário da bolsa, acrescido da taxa de administração, multiplicado por 14
(número de vagas de estagiários), tudo multiplicado por 12 (meses do ano).
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
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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, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será 203.044,80 (duzentos e três
mil e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), que representa uma média das várias
propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro,
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
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 à 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.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
9.1.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e 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 deverá ser encaminhado, 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 sugerido no ANEXO III.
10 - DA HABILITAÇÃO
10.1.
A habilitação do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

Quanto à qualificação jurídica e fiscal, situação de regularidade 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
a)
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on line do site do Comprasnet, exceto Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de
serviço.

a.1) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirado, 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 os encaminhe, via protocolo, desde que a
data de regularização não seja posterior ao dia da abertura da sessão.
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 6.5. 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.
10.2.
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).
10.3. 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.
10.3.1. 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.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, 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.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.4., 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.
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10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.4.1. e
10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
10.4.1. e 10.4.3. 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.
10.5.
As 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 10.1, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
11.1.
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.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
11.2.
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.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site
www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS
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12.1.
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.
12.2.
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.
12.3.
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.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
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.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
13.2.
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.
13.3.
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.
14 – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO
14.1.
Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o valor
relativo à taxa de administração poderá ser reajustado, com base na variação do IGP-M
(Índice Geral de Preços de Mercado), calculado e divulgado pela FGV – Fundação Getúlio
Vargas.
14.1.1. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGPM fica eleito
o índice que oficialmente vier a substituí-lo.
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14.2.
Quanto ao valor relativo bolsa e ao auxílio transporte dos estagiários, caberá
a repactuação, para ajustar os valores ao fixado por ato interno do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
15 – DA CONTRATAÇÃO
15.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de
pagamento e de entrega em conformidade com este edital.
15.2.
A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de Empenho
respectiva, devendo confirmar o seu recebimento.
15.3.
Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota de
Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
15.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.3 ou
recusar-se a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será
convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação,
e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1.
A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
16.2.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
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 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
17.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
17.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
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juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
17.4.
Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos
o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções:
a) Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa sobre o valor do item contratado:
b.1) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do
contrato.
b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.
17.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
17.6.
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.
17.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, 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.
17.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.
17.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
17.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
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17.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

17.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
17.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
17.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
18 - DO PAGAMENTO
18.1.
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de
integração deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito
na conta do agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e
sua identificação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.
18.2.
Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o agente de
integração deverá apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento aos
estagiários referente ao mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra
acidentes pessoais em favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de
inclusão do estagiário na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE,
em casos de acidentes pessoais (primeiro pagamento).
18.3.
Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração deverá indicar os
dados bancários para depósito.
18.4.
O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários será
efetuado pelo agente de integração, mensalmente, após a transferência do recurso
financeiro pelo TRE-AL.
18.5.
O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários ao gestor do
contrato no dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a fim de que haja tempo
hábil para o processamento da folha de pagamento e efetivo depósito dos valores
destinados ao pagamento dos estagiários na conta do agente de integração.
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18.6.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária
vigente.
18.7.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de janeiro de 2012, para
que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o subitem
acima.
18.8.
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%
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
19.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou
termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura.
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
20.1.
As obrigações do contratante estão dispostas na Cláusula Nona da minuta do
Contrato (Anexo II).
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
21.1.
As obrigações da contratada estão dispostas na Cláusula Oitava da minuta do
Contrato (Anexo II).
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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22.1.
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.
22.2.
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.
22.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
22.4.
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.
22.5.
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.
22.6.
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.
22.7.
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.
22.8.
Havendo divergência
determinado pelo edital.

entre

o

edital

e

seus

anexos,

prevalecerá

o

22.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade nº 377, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol,
Maceió – AL, CEP: 57051-090.
22.10.
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.
22.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
22.12.
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.
22.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 22.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
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22.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Planilha de Decomposição de Valores;
ANEXO II - Minuta de contrato;
ANEXO III - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.

22.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió, xx de xxx de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0582077)

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 108

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA

1- OBJETO
Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições
públicas e privadas de ensino superior, visando ao desenvolvimento de atividades
conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a legislação pertinente, em
vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados.
Este contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando ao
desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho,
de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV ), por
meio da operacionalização de programa de Estágio de Estudantes.
O Estágio de Estudantes, não obrigatório, será desenvolvido conforme determinação
das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto
pedagógico do curso, informadas pelas Instituições de Ensino, nos termos da Lei nº
11.788/08, tendo como finalidade a preparação para o trabalho produtivo de
educandos.
2 – JUSTIFICATIVA
A presente contratação justifica-se em virtude da necessidade de uma contratada que
faça a intermediação entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -TRE/AL, os
estagiários e as diversas unidades escolares de nível superior do Estado de Alagoas.
3- LOCAL DO ESTÁGIO
As atividades do estágio serão realizadas nas dependências do TRE-AL, em área cujos
serviços guardem estrita correlação com as respectivas áreas de formação profissional.
4- OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO
a) Manter convênios específicos com as Instituições de Ensino, contento as condições
exigidas para a caracterização e definição do Estágio de seus alunos;
b) Obter da Contratante a identificação das áreas de formação de estágio a serem
concedidas;
c) Encaminhar à Contratante os estagiários selecionados de acordo com lista de
classificação;
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d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades
aprovadas pelas Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da
etapa e modalidade do curso de formação do estudante;
e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:



Termo de Compromisso de Estágio – TCE, entre a Contratante, o estudante e a
Instituição de Ensino;
Contratar e manter, durante a vigência do presente contrato, Apólice Coletiva de
Seguro contra Acidentes Pessoais e encaminhar ao TRE-AL a contratação do
seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiários.

f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades
preenchidos pelo Supervisor de estágio da Contratante;
g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente
preenchido pela Contratante;
h) Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a Instituição de
Ensino a conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;
i) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá por meio
de Termos-Aditivos;
j) Controlar e acompanhar a
responsabilidade da Contratante;

elaboração

do

relatório

final

de

estágio,

de

k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de capacitação para
os estagiários;
l) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de
acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo Agente de Integração que
estiverem em estágio nas dependências da CONTRATANTE;
m) Avaliar o local de estágio/instalações da contratante, subsidiando as Instituições de
Ensino conforme determinação da Lei;
n) Assumir a responsabilidade pelo processo administrativo de pagamento das BolsasAuxílio e do auxílio-transporte aos estagiários da Contratante contratados ao abrigo
deste instrumento, mediante a transferência prévia dos recursos mencionados na
letra “p” do item cinco deste Termo;
o) Efetuar, de acordo com a legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do
valor do imposto de renda retido sobre as Bolsas-Auxílio pagas aos estagiários;
p) Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente o informe sobre Bolsas-Auxílio
Concedidas, para fins de declaração do Imposto de Renda.
5 – CABERÁ À CONTRATANTE DE ESTÁGIOS (TRE-AL)
a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o agente de integração,
atendendo as condições definidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos
estágios;
b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;
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c) Receber os estudantes interessados e informar ao agente de integração o nome dos
aprovados para o estágio;
d) Indicar funcionário de seu quadro pessoal, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos de
atividades dos estagiários;
f) Elaborar, semestralmente, para os estagiários, os relatórios de atividades
circunstanciados, dando vista obrigatória dos referidos documentos aos estagiários;
g) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado
pelo Supervisor e pelo Estagiário;
h) Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho por ocasião de
desligamento do estagiário;
i) Informar ao agente de integração a rescisão antecipada de qualquer Termo de
Compromisso de Estágio – TCE, para as necessárias providências de interrupção dos
procedimentos administrativos a cargo do agente de integração;
j) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos que comprovem a
relação de estágio;
l) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio;
m) Conceder recesso remunerado e auxílio-transporte nos termos da Lei nº 11.788/08;
n) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados
pelos estagiários;
o) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de
Compromisso de Estágio.
p) Transferir ao agente de integração, mensalmente, os recursos destinados ao
pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários, indicando os
respectivos valores.
6- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 – Contratar estagiários previamente selecionados, que já tenham cursado , no
mínimo, 40% (quarenta por cento) da carga horária total do curso;
6.2 – Prestação das informações necessárias à integração dos estudantes estagiários;
6.3 – Convocação dos estudantes selecionados/classificados em processo de seleção
pública pelo TRE/AL ou por meio de procedimento simplificado, a cargo do contratado,
seguindo a lista de classificação ou cadastral, respectivamente, ou ainda, estudantes
oriundos de Termo de Cooperação Técnica firmado entre o TRE/AL e órgão da
administração pública;
6.4 – Encaminhamento dos estagiários ao TRE-AL;
6.5 – Elaboração do Termo de Compromisso de Estágio;

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0582077)

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 111

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
6.6 – O agente de integração deverá contratar seguro contra acidentes pessoais para
seus estagiários, fornecendo-lhes apólice individual de seguro, bem como prestar ao
estagiário integral assistência e/ou sua família, em caso de acidente;
6.7 – Pagamento das Bolsas-Auxílio aos estagiários, após o repasse pelo TRE-AL;
6.8 – Adoção de todas as providências quando da ocorrência de prorrogação e/ou
rescisões dos termos de compromisso dos estagiários, bem como substituições;
6.9 – Organização e manutenção de arquivo de toda documentação enviada;
6.10 – Manter contato com as diversas áreas do TRE-AL envolvidas neste processo;
6.11 – Avaliação periódica dos estagiários;
6.12- Reunião inicial com os supervisores dos estagiários e gestores contratuais,
inclusive para esclarecê-los sobre suas obrigações e o manuseio da página do site do
agente de integração para o controle de frequência e demais questões relacionadas ao
programa de estágio, com a disponibilização de senhas para cada supervisor.
6.13 – Reuniões trimestrais com os supervisores dos estagiários;
6.14 – Manter constante acompanhamento do estagiário junto ao contratante e à
instituição de ensino, verificando o seu desempenho e a regularidade de estudo;
6.15 – Enviar à contratante os formulários necessários à avaliação do estudante,
orientando os supervisores dos estagiários como preenchê-los;
6.16 – Emissão dos Relatórios a cada semestre;
7 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA INTERNET
7.1 – Abertura de novas oportunidades de estágio;
7.2 – Consulta de estagiários ativos;
7.3 – Emissão de certificado com todas as informações do seguro de acidentes;
7.4 – Emissão dos relatórios de estágio;
7.5 – Emissão dos termos de realização de estágio;
7.6 – Rescisões antecipadas de contrato de estágio com geração de protocolo;
7.7 – Solicitação de prorrogação de contrato de estágio;
7.8 – Verificação de data de vigência do contrato;
7.9 – Oferecer portal no respectivo site de forma a facilitar o processamento da folha de
pagamento aos estagiários, remessa de relatórios pelos supervisores e demais
procedimentos administrativos.
8- CARGA HORÁRIA
O estagiário deverá cumprir jornada de 04 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas
semanais, de acordo com o horário de funcionamento da Secretaria deste Tribunal.
9 - REMUNERAÇÃO DO ESTÁGIO
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O estagiário de nível superior receberá, mensalmente, Bolsa-Estágio no valor
corresponde a 01 (um) salário minímo, deduzindo-se os dias de faltas não justificadas,
quando for o caso.
10 - AUXÍLIO TRANSPORTE
Aos estagiários será concedido, a título de auxílio-transporte, o valor fixado pela
municipalidade, sendo pago de acordo com o efetivo comparecimento.
11 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
A contratante efetuará contribuição mensal, a título de taxa de administração, ao
agente de integração.
12- CONTRATO
12.1- No valor da taxa de administração deverão estar inclusos todos os impostos,
taxas e demais encargos/despesas necessários à completa execução dos serviços
contratados, bem como o seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário;
12.2 – A administração do Programa de estágio se incumbirá da administração contratual,
verificação da regularidade acadêmica do estudante, acompanhamento da vigência,
seguro de acidentes pessoais e repasse de bolsa-auxílio e benefícios;
12.3 – O pagamento aos estagiários deverá ser feito pela contratada obrigatoriamente
em até 48 (quarenta e oito) horas após o depósito efetuado pelo TRE-AL referente ao
pagamento da fatura de cobrança.
13- VAGAS
São
14
vagas
conforme,
evento
tal
(para
66.2018.6.02.8000 (evento 0520111 - para 2020).

2019)

e SEI

nº 0009991-

14- VIGÊNCIA
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta)
meses, mediante formalização de Termo Aditivo, após assentimento prévio das partes,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência conforme artigo
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
15 – DO PAGAMENTO
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O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários será efetuado pelo
agente de integração, mensalmente, após a transferência do recurso financeiro pelo
TRE-AL.
O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários ao gestor do contrato no
dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a fim de que haja tempo hábil para
o processamento da folha de pagamento e efetivo depósito dos valores destinados ao
pagamento dos estagiários na conta do agente de integração.
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de integração
deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito na conta do
agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e sua
identificação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.
Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o agente de integração deverá
apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento aos estagiários referente ao
mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra acidentes pessoais em
favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de inclusão do estagiário na
cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de acidentes
pessoais (primeiro pagamento).
Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração deverá indicar os dados
bancários para depósito.
16 – DO ESTABELECIMENTO DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO
É indispensável a existência de estabelecimento local (escritório em Maceió) pelo
agente de integração, a fim de oferecer suporte administrativo e operacional de forma
presencial à Contratante.
17 – DO ORÇAMENTO
As
despesas
ocorrerão
à
conta
do
orçamento
disponível
na LOA
2019 (evento 0543510) e LOA 2020, em fase de elaboração, conforme SEI 000999166.2018.6.02.8000 (evento 0520111).
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções:
18.1.1 - Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;
18.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado:
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18.1.2.1 – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do contrato.
18.1.2.2 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.
18.2 – As sanções administrativas
cumulativamente com as demais.

aqui

previstas

poderão

ser

impostas

19 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO
A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução
vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que
será comunicado ao agente de integração.
20 – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o
competente para dirimir as questões decorrentes da contratação.
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ANEXO I-A
Planilha de Decomposição de Valores

Descrição do
Custo
Taxa de
Intermediação
Valor da bolsa
Valor valetransporte

Número de
Vagas

Valor Unitário Valor Total
mensal
Mensal

Valor Total
Anual

14

R$

R$

R$

14

R$

R$

R$

14 X R$

R$

R$

R$
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
Contrato nº XX/2019
Processo nº 0004332-88.2019.6.02.8000
MINUTA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INTERMÉDIAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, CELEBRADO
ENTRE A UNIÃO, ATRAVÉS 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, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado
seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro,
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa
__________, situada à _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador
da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de
intermediação empresa-escola, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº
5.450/2005 e no Edital do Pregão Eletrônico n° xx/2019, devendo ser observadas as
seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 e
8.666/93, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas
normativos.
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito
público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei
Federal n° 8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito
privado. Além da Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de
15/02/2017, sobre Norma de Contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a prestação dos serviços de
intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem,
em conformidade com a legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio
para estudantes interessados, tudo conforme Edital do Pregão nº xx/2019 e seus
anexos.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços objeto deste Contrato serão executados em estrita conformidade
com os mandamentos e especificações do Edital do Pregão nº xx/2019 do TRE/AL,
especialmente do seu ANEXO I, e com os termos da proposta de preços da Contratada,
os quais integram este instrumento independentemente de transcrição.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS
Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à
Contratada, o valor total de R$ XX (XXXX), para 12 (doze) meses de contratação,
decomposto conforme tabela a seguir:

Descrição do Custo

Número de
Vagas

Valor Unitário
mensal

Valor Total
Mensal

Valor Total
Anual

Taxa de
Intermediação

14

R$

R$

R$

Valor da bolsa

14

R$

R$

R$

14 X R$

R$

R$

R$

Valor vale-transporte

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de
integração deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito
na conta do agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e
sua identificação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o
agente de integração deverá apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento
aos estagiários referente ao mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra
acidentes pessoais em favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de
inclusão do estagiário na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE,
em casos de acidentes pessoais (primeiro pagamento).
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração
deverá indicar os dados bancários para depósito.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos
estagiários será efetuado pelo agente de integração, mensalmente, após a
transferência do recurso financeiro pelo TRE-AL.
PARÁGRAFO QUARTO O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários
ao gestor do contrato no dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a fim de
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que haja tempo hábil para o processamento da folha de pagamento e efetivo depósito
dos valores destinados ao pagamento dos estagiários na conta do agente de
integração.
PARÁGRAFO QUINTO O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a
legislação tributária vigente.
PARÁGRAFO SEXTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de janeiro de
2012, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o
subitem acima.
PARÁGRAFO SÉTIMO 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%
CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica),
compromissadas pela Nota de Emprenho nº xxx, de xx de xxx de 2019, no valor de R$
xxx.
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PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
a) Manter convênios específicos com as Instituições de Ensino, contento as condições
exigidas para a caracterização e definição do Estágio de seus alunos;
b) Obter da Contratante a identificação das áreas de formação de estágio a serem
concedidas;
c) Encaminhar à Contratante os estagiários selecionados de acordo com lista de
classificação;
d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades
aprovadas pelas Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da
etapa e modalidade do curso de formação do estudante;
e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:



Termo de Compromisso de Estágio – TCE, entre a Contratante, o estudante e a
Instituição de Ensino;
Contratar e manter, durante a vigência do presente contrato, Apólice Coletiva de
Seguro contra Acidentes Pessoais e encaminhar ao TRE-AL a contratação do
seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiários.

f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades
preenchidos pelo Supervisor de estágio da Contratante;
g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente
preenchido pela Contratante;
h) Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a Instituição de
Ensino a conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;
i) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá por meio
de Termos-Aditivos;
j) Controlar e acompanhar a
responsabilidade da Contratante;

elaboração

do

relatório

final

de

estágio,

de

k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de capacitação para
os estagiários;
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l) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de
acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo Agente de Integração que
estiverem em estágio nas dependências da CONTRATANTE;
m) Avaliar o local de estágio/instalações da contratante, subsidiando as Instituições de
Ensino conforme determinação da Lei;
n) Assumir a responsabilidade pelo processo administrativo de pagamento das BolsasAuxílio e do auxílio-transporte aos estagiários da Contratante contratados ao abrigo
deste instrumento, mediante a transferência prévia dos recursos mencionados na
letra “p” do item cinco deste Termo;
o) Efetuar, de acordo com a legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do
valor do imposto de renda retido sobre as Bolsas-Auxílio pagas aos estagiários;
p) Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente o informe sobre Bolsas-Auxílio
Concedidas, para fins de declaração do Imposto de Renda.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A contratada deverá ainda:
a)
Contratar estagiários previamente selecionados, que já tenham cursado, no
mínimo, 40% (quarenta por cento) da carga horária total do curso;
b)

Prestação das informações necessárias à integração dos estudantes estagiários;

c)
Convocação dos estudantes selecionados/classificados em processo de seleção
pública pelo TRE/AL, seguindo a lista de classificação, ou ainda, estudantes oriundos de
Termo de Cooperação Técnica firmado entre o TRE/AL e órgão da administração
pública;
d)

Encaminhamento dos estagiários ao TRE-AL;

e)

Elaboração do Termo de Compromisso de Estágio;

f)
O agente de integração deverá contratar seguro contra acidentes pessoais para
seus estagiários, fornecendo-lhes apólice individual de seguro, bem como prestar ao
estagiário integral assistência e/ou sua família, em caso de acidente;
g)

Pagamento das Bolsas-Auxílio aos estagiários, após o repasse pelo TRE-AL;

h)
Adoção de todas as providências quando da ocorrência de prorrogação e/ou
rescisões dos termos de compromisso dos estagiários, bem como substituições;
i)Organização e manutenção de arquivo de toda documentação enviada;
j)Manter contato com as diversas áreas do TRE-AL envolvidas neste processo;
k)

Avaliação periódica dos estagiários;

l) Reunião inicial com os supervisores dos estagiários e gestores contratuais, inclusive
para esclarecê-los sobre suas obrigações e o manuseio da página do site do agente de
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integração para o controle de frequência e demais questões relacionadas ao programa
de estágio, com a disponibilização de senhas para cada supervisor.
m)

Reuniões trimestrais com os supervisores dos estagiários;

n)
Manter constante acompanhamento do estagiário junto ao contratante e à
instituição de ensino, verificando o seu desempenho e a regularidade de estudo;
o)
Enviar à contratante os formulários necessários à avaliação do estudante,
orientando os supervisores dos estagiários como preenchê-los;
p)

Emissão dos Relatórios a cada semestre;

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.
PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, 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, com a nova redação dada pelo
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:
a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o agente de integração,
atendendo as condições definidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos
estágios;
b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;
c) Receber os estudantes interessados e informar ao agente de integração o nome dos
aprovados para o estágio;
d) Indicar funcionário de seu quadro pessoal, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
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e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos de
atividades dos estagiários;
f) Elaborar, semestralmente, para os estagiários, os relatórios de atividades
circunstanciados, dando vista obrigatória dos referidos documentos aos estagiários;
g) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado
pelo Supervisor e pelo Estagiário;
h) Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho por ocasião de
desligamento do estagiário;
i) Informar ao agente de integração a rescisão antecipada de qualquer Termo de
Compromisso de Estágio – TCE, para as necessárias providências de interrupção dos
procedimentos administrativos a cargo do agente de integração;
j) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos que comprovem a
relação de estágio;
l) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio;
m) Conceder recesso remunerado e auxílio-transporte nos termos da Lei nº 11.788/08;
n) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados
pelos estagiários;
o) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de
Compromisso de Estágio.
p) Transferir ao agente de integração, mensalmente, os recursos destinados ao
pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários, indicando os
respectivos valores.
CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura
contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União, podendo o prazo de vigência ser prorrogado até o limite legal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Visando à adequação aos novos preços praticados no
mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de
1 (um) ano, o valor relativo à taxa de administração poderá ser reajustado, com base
na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), calculado e divulgado pela
FGV – Fundação Getúlio Vargas.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do
IGPM fica eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quanto ao valor relativo bolsa e ao auxílio transporte dos
estagiários, caberá a repactuação, para ajustar os valores ao fixado por ato interno do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 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 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as
seguintes sanções:
a) Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa sobre o valor do item contratado:
b.1) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do
contrato.
b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.
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PARÁGRAFO QUARTO O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL
ou cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO QUINTO 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 SEXTO O contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados, 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 SÉTIMO Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO OITAVO Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios
de 0,5% (meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO NONO O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao contratado.
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos.
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha
que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.
PARÁGRAFO TREZE Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAFO CATORZE Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO
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Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada,
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA
QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE
PREÇOS DA CONTRATADA
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do
Edital do Pregão Eletrônico n° XX/2019 e às estipulações da proposta de preços da
Contratada, evento SEI nº XXXX.
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 da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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 e
testemunhas abaixo:
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente do TRE/AL
Pela Empresa

Representante da empresa
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ANEXO III
Pregão Eletrônico nº XX/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
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
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INFORMAÇÃO Nº 4967 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Assunto: Minuta de edital. Pregão Eletrônico para contratação de empresa para
prestação dos serviços de intermediação empresa-escola visando a operacionalização
de estágio para estudantes interessados

À SAD

Senhor Secretário,

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a prestação dos serviços
de intermediação empresa-escola visando a operacionalização de estágio para
estudantes interessados.

A Seção de Licitações e Contratos elaborou minuta de edital complementando as
disposições referentes às obrigações da Contratada e às sanções administrativas e
incluiu as disposições relativas ao reajuste.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor estimado
do objeto.

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
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SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 128

Lei 8666/93.”

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos, inclusive a ratificação das complementações acima indicadas.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 16/08/2019, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/08/2019, às 11:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582082 e o código CRC 97748132.
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2019.

À AJ-DG.

Senhor Assessor,
Em harmonia com o disposto no artigo 4º, inciso X, da
Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, encaminho os autos a V. Sa. para
análise da minuta do edital de Pregão Eletrônico, conforme evento
SEI 0582077.
Para isso, ratiﬁco os termos da minuta elaborada pela
Seção de Licitações e Contratos, inclusive quanto à exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno porte na
competição, em virtude do valor estimado do objeto.
Por ﬁm, em consonância com entendimento do Tribunal
de Contas da União, destaco que na mencionada minuta consta a
divulgação dos preços médios estimados para contratação.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/08/2019, às 19:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583007 e o código CRC CB3ACB51.
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2019.

À SLC,
Para ajustar o termo de referencia contido na
minuta apresentada (0582077), com eventuais reﬂexos em
outros anexos, na conformidade com a alteração efetuada pela
EJE (0556750) e referida no despacho de número 0556744.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 20/08/2019, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583497 e o código CRC 034F2FB3.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0004332-88.2019.6.02.8502
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XXXX de 2019
Horário Abertura: XX horas
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação dos serviços de intermediação
empresa-escola visando a operacionalização de estágio para estudantes interessados,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei
Complementar nº 123/2006, a Resolução nº 23.234/2010 do Tribunal Superior Eleitoral,
a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1
do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, pela Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas nº 15.787/2017, e no que couber, pela Lei nº 8.078/90 e demais exigências
deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação dos serviços de
intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem,
em conformidade com a legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio
para estudantes interessados, conforme especificações e condições previstas neste
edital e seus anexos.
2 – DA VIGÊNCIA
2.1.
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura
contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União, podendo o prazo de vigência ser prorrogado até o limite legal.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
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3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.2.
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;
3.3.5. 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).
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.
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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).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 deste Edital;
b) descrição dos serviços ofertados, de acordo com o Anexo I deste Edital.
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 neste 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.
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5.4.3. 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.
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado.
5.5. As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo
próprio do sistema Comprasnet, 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.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
5.7.
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.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
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 ajustada ao lance final do licitante vencedor e 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 deverá ser encaminhado, 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 sugerido no ANEXO III.
5.13.
Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo
pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
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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 pelo VALOR TOTAL, correspondente ao valor
mensal unitário da bolsa, acrescido da taxa de administração, multiplicado por 14
(número de vagas de estagiários), tudo multiplicado por 12 (meses do ano).
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
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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, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será R$ 203.044,80 (duzentos e
três mil e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), que representa uma média das
várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
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 à 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.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
9.1.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e 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 deverá ser encaminhado, 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 sugerido no ANEXO III.
10 - DA HABILITAÇÃO
10.1.
A habilitação do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

Quanto à qualificação jurídica e fiscal, situação de regularidade 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
a)
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on line do site do Comprasnet, exceto Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de
serviço.

a.1) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirado, 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 os encaminhe, via protocolo, desde que a
data de regularização não seja posterior ao dia da abertura da sessão.
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 6.5. 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.
10.2.
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).
10.3. 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.
10.3.1. 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.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, 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.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.4., 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.
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10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.4.1. e
10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
10.4.1. e 10.4.3. 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.
10.5.
As 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 10.1, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
11.1.
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.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
11.2.
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.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site
www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS
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12.1.
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.
12.2.
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.
12.3.
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.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
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.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
13.2.
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.
13.3.
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.
14 – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO
14.1.
Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o valor
relativo à taxa de administração poderá ser reajustado, com base na variação do IGP-M
(Índice Geral de Preços de Mercado), calculado e divulgado pela FGV – Fundação Getúlio
Vargas.
14.1.1. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGPM fica eleito
o índice que oficialmente vier a substituí-lo.
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14.2.
Quanto ao valor relativo bolsa e ao auxílio transporte dos estagiários, caberá
a repactuação, para ajustar os valores ao fixado por ato interno do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
15 – DA CONTRATAÇÃO
15.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de
pagamento e de entrega em conformidade com este edital.
15.2.
A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de Empenho
respectiva, devendo confirmar o seu recebimento.
15.3.
Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota de
Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
15.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.3 ou
recusar-se a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será
convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação,
e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1.
A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
16.2.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
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 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
17.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
17.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
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juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
17.4.
Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos
o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções:
a) Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa sobre o valor do item contratado:
b.1) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do
contrato.
b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.
17.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
17.6.
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.
17.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, 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.
17.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.
17.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
17.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
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17.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

17.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
17.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
17.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
18 - DO PAGAMENTO
18.1.
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de
integração deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito
na conta do agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e
sua identificação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.
18.2.
Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o agente de
integração deverá apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento aos
estagiários referente ao mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra
acidentes pessoais em favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de
inclusão do estagiário na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE,
em casos de acidentes pessoais (primeiro pagamento).
18.3.
Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração deverá indicar os
dados bancários para depósito.
18.4.
O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários será
efetuado pelo agente de integração, mensalmente, após a transferência do recurso
financeiro pelo TRE-AL.
18.5.
O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários ao gestor do
contrato no dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a fim de que haja tempo
hábil para o processamento da folha de pagamento e efetivo depósito dos valores
destinados ao pagamento dos estagiários na conta do agente de integração.
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18.6.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária
vigente.
18.7.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de janeiro de 2012, para
que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o subitem
acima.
18.8.
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%
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
19.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou
termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura.
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
20.1.
As obrigações do contratante estão dispostas na Cláusula Nona da minuta do
Contrato (Anexo II).
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
21.1.
As obrigações da contratada estão dispostas na Cláusula Oitava da minuta do
Contrato (Anexo II).
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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22.1.
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.
22.2.
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.
22.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
22.4.
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.
22.5.
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.
22.6.
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.
22.7.
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.
22.8.
Havendo divergência
determinado pelo edital.

entre

o

edital

e

seus

anexos,

prevalecerá

o

22.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade nº 377, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol,
Maceió – AL, CEP: 57051-090.
22.10.
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.
22.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
22.12.
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.
22.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 22.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
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22.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Planilha de Decomposição de Valores;
ANEXO II - Minuta de contrato;
ANEXO III - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.

22.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió, xx de xxx de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA

1- OBJETO
Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições
públicas e privadas de ensino superior, visando ao desenvolvimento de atividades
conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a legislação pertinente, em
vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados.
Este contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando ao
desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho,
de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV ), por
meio da operacionalização de programa de Estágio de Estudantes.
O Estágio de Estudantes, não obrigatório, será desenvolvido conforme determinação
das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto
pedagógico do curso, informadas pelas Instituições de Ensino, nos termos da Lei nº
11.788/08, tendo como finalidade a preparação para o trabalho produtivo de
educandos.
2 – JUSTIFICATIVA
A presente contratação justifica-se em virtude da necessidade de uma contratada que
faça a intermediação entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -TRE/AL, os
estagiários e as diversas unidades escolares de nível superior do Estado de Alagoas.
3- LOCAL DO ESTÁGIO
As atividades do estágio serão realizadas nas dependências do TRE-AL, em área cujos
serviços guardem estrita correlação com as respectivas áreas de formação profissional.
4- OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO
a) Manter convênios específicos com as Instituições de Ensino, contento as condições
exigidas para a caracterização e definição do Estágio de seus alunos;
b) Obter da Contratante a identificação das áreas de formação de estágio a serem
concedidas;
c) Encaminhar à Contratante os estagiários selecionados de acordo com lista de
classificação;
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d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades
aprovadas pelas Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da
etapa e modalidade do curso de formação do estudante;
e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:



Termo de Compromisso de Estágio – TCE, entre a Contratante, o estudante e a
Instituição de Ensino;
Contratar e manter, durante a vigência do presente contrato, Apólice Coletiva de
Seguro contra Acidentes Pessoais e encaminhar ao TRE-AL a contratação do
seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiários.

f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades
preenchidos pelo Supervisor de estágio da Contratante;
g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente
preenchido pela Contratante;
h) Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a Instituição de
Ensino a conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;
i) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá por meio
de Termos-Aditivos;
j) Controlar e acompanhar a
responsabilidade da Contratante;

elaboração

do

relatório

final

de

estágio,

de

k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de capacitação para
os estagiários;
l) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de
acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo Agente de Integração que
estiverem em estágio nas dependências da CONTRATANTE;
m) Avaliar o local de estágio/instalações da contratante, subsidiando as Instituições de
Ensino conforme determinação da Lei;
n) Assumir a responsabilidade pelo processo administrativo de pagamento das BolsasAuxílio e do auxílio-transporte aos estagiários da Contratante contratados ao abrigo
deste instrumento, mediante a transferência prévia dos recursos mencionados na
letra “p” do item cinco deste Termo;
o) Efetuar, de acordo com a legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do
valor do imposto de renda retido sobre as Bolsas-Auxílio pagas aos estagiários;
p) Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente o informe sobre Bolsas-Auxílio
Concedidas, para fins de declaração do Imposto de Renda.
5 – CABERÁ À CONTRATANTE DE ESTÁGIOS (TRE-AL)
a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o agente de integração,
atendendo as condições definidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos
estágios;
b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;
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c) Receber os estudantes interessados e informar ao agente de integração o nome dos
aprovados para o estágio;
d) Indicar funcionário de seu quadro pessoal, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos de
atividades dos estagiários;
f) Elaborar, semestralmente, para os estagiários, os relatórios de atividades
circunstanciados, dando vista obrigatória dos referidos documentos aos estagiários;
g) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado
pelo Supervisor e pelo Estagiário;
h) Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho por ocasião de
desligamento do estagiário;
i) Informar ao agente de integração a rescisão antecipada de qualquer Termo de
Compromisso de Estágio – TCE, para as necessárias providências de interrupção dos
procedimentos administrativos a cargo do agente de integração;
j) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos que comprovem a
relação de estágio;
l) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio;
m) Conceder recesso remunerado e auxílio-transporte nos termos da Lei nº 11.788/08;
n) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados
pelos estagiários;
o) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de
Compromisso de Estágio.
p) Transferir ao agente de integração, mensalmente, os recursos destinados ao
pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários, indicando os
respectivos valores.
6- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 – Contratar estagiários previamente selecionados, que já tenham cursado , no
mínimo, 40% (quarenta por cento) da carga horária total do curso;
6.2 – Prestação das informações necessárias à integração dos estudantes estagiários;
6.3 – Convocação dos estudantes selecionados/classificados em processo de seleção
pública pelo TRE/AL, seguindo a lista de classificação, ou ainda, estudantes oriundos de
Termo de Cooperação Técnica firmado entre o TRE/AL e órgão da administração
pública;
6.4 – Encaminhamento dos estagiários ao TRE-AL;
6.5 – Elaboração do Termo de Compromisso de Estágio;
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6.6 – O agente de integração deverá contratar seguro contra acidentes pessoais para
seus estagiários, fornecendo-lhes apólice individual de seguro, bem como prestar ao
estagiário integral assistência e/ou sua família, em caso de acidente;
6.7 – Pagamento das Bolsas-Auxílio aos estagiários, após o repasse pelo TRE-AL;
6.8 – Adoção de todas as providências quando da ocorrência de prorrogação e/ou
rescisões dos termos de compromisso dos estagiários, bem como substituições;
6.9 – Organização e manutenção de arquivo de toda documentação enviada;
6.10 – Manter contato com as diversas áreas do TRE-AL envolvidas neste processo;
6.11 – Avaliação periódica dos estagiários;
6.12- Reunião inicial com os supervisores dos estagiários e gestores contratuais,
inclusive para esclarecê-los sobre suas obrigações e o manuseio da página do site do
agente de integração para o controle de frequência e demais questões relacionadas ao
programa de estágio, com a disponibilização de senhas para cada supervisor.
6.13 – Reuniões trimestrais com os supervisores dos estagiários;
6.14 – Manter constante acompanhamento do estagiário junto ao contratante e à
instituição de ensino, verificando o seu desempenho e a regularidade de estudo;
6.15 – Enviar à contratante os formulários necessários à avaliação do estudante,
orientando os supervisores dos estagiários como preenchê-los;
6.16 – Emissão dos Relatórios a cada semestre;
7 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA INTERNET
7.1 – Abertura de novas oportunidades de estágio;
7.2 – Consulta de estagiários ativos;
7.3 – Emissão de certificado com todas as informações do seguro de acidentes;
7.4 – Emissão dos relatórios de estágio;
7.5 – Emissão dos termos de realização de estágio;
7.6 – Rescisões antecipadas de contrato de estágio com geração de protocolo;
7.7 – Solicitação de prorrogação de contrato de estágio;
7.8 – Verificação de data de vigência do contrato;
7.9 – Oferecer portal no respectivo site de forma a facilitar o processamento da folha de
pagamento aos estagiários, remessa de relatórios pelos supervisores e demais
procedimentos administrativos.
8- CARGA HORÁRIA
O estagiário deverá cumprir jornada de 04 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas
semanais, de acordo com o horário de funcionamento da Secretaria deste Tribunal.
9 - REMUNERAÇÃO DO ESTÁGIO
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O estagiário de nível superior receberá, mensalmente, Bolsa-Estágio no valor
corresponde a 01 (um) salário minímo, deduzindo-se os dias de faltas não justificadas,
quando for o caso.
10 - AUXÍLIO TRANSPORTE
Aos estagiários será concedido, a título de auxílio-transporte, o valor fixado pela
municipalidade, sendo pago de acordo com o efetivo comparecimento.
11 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
A contratante efetuará contribuição mensal, a título de taxa de administração, ao
agente de integração.
12- CONTRATO
12.1- No valor da taxa de administração deverão estar inclusos todos os impostos,
taxas e demais encargos/despesas necessários à completa execução dos serviços
contratados, bem como o seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário;
12.2 – A administração do Programa de estágio se incumbirá da administração contratual,
verificação da regularidade acadêmica do estudante, acompanhamento da vigência,
seguro de acidentes pessoais e repasse de bolsa-auxílio e benefícios;
12.3 – O pagamento aos estagiários deverá ser feito pela contratada obrigatoriamente
em até 48 (quarenta e oito) horas após o depósito efetuado pelo TRE-AL referente ao
pagamento da fatura de cobrança.
13- VAGAS
São
14
vagas
conforme,
evento
tal
(para
66.2018.6.02.8000 (evento 0520111 - para 2020).

2019)

e SEI

nº 0009991-

14- VIGÊNCIA
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta)
meses, mediante formalização de Termo Aditivo, após assentimento prévio das partes,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência conforme artigo
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
15 – DO PAGAMENTO
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O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários será efetuado pelo
agente de integração, mensalmente, após a transferência do recurso financeiro pelo
TRE-AL.
O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários ao gestor do contrato no
dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a fim de que haja tempo hábil para
o processamento da folha de pagamento e efetivo depósito dos valores destinados ao
pagamento dos estagiários na conta do agente de integração.
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de integração
deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito na conta do
agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e sua
identificação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.
Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o agente de integração deverá
apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento aos estagiários referente ao
mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra acidentes pessoais em
favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de inclusão do estagiário na
cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de acidentes
pessoais (primeiro pagamento).
Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração deverá indicar os dados
bancários para depósito.
16 – DO ESTABELECIMENTO DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO
É indispensável a existência de estabelecimento local (escritório em Maceió) pelo
agente de integração, a fim de oferecer suporte administrativo e operacional de forma
presencial à Contratante.
17 – DO ORÇAMENTO
As
despesas
ocorrerão
à
conta
do
orçamento
disponível
na LOA
2019 (evento 0543510) e LOA 2020, em fase de elaboração, conforme SEI 000999166.2018.6.02.8000 (evento 0520111).
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções:
18.1.1 - Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;
18.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado:
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18.1.2.1 – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do contrato.
18.1.2.2 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.
18.2 – As sanções administrativas
cumulativamente com as demais.

aqui

previstas

poderão

ser

impostas

19 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO
A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução
vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que
será comunicado ao agente de integração.
20 – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o
competente para dirimir as questões decorrentes da contratação.
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ANEXO I-A
Planilha de Decomposição de Valores

Descrição do
Custo
Taxa de
Intermediação
Valor da bolsa
Valor valetransporte

Número de
Vagas

Valor Unitário Valor Total
mensal
Mensal

Valor Total
Anual

14

R$

R$

R$

14

R$

R$

R$

14 X R$

R$

R$

R$
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
Contrato nº XX/2019
Processo nº 0004332-88.2019.6.02.8000
MINUTA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INTERMÉDIAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, CELEBRADO
ENTRE A UNIÃO, ATRAVÉS 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, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado
seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro,
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa
__________, situada à _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador
da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de
intermediação empresa-escola, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº
5.450/2005 e no Edital do Pregão Eletrônico n° xx/2019, devendo ser observadas as
seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 e
8.666/93, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas
normativos.
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito
público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei
Federal n° 8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito
privado. Além da Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de
15/02/2017, sobre Norma de Contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a prestação dos serviços de
intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem,
em conformidade com a legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio
para estudantes interessados, tudo conforme Edital do Pregão nº xx/2019 e seus
anexos.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços objeto deste Contrato serão executados em estrita conformidade
com os mandamentos e especificações do Edital do Pregão nº xx/2019 do TRE/AL,
especialmente do seu ANEXO I, e com os termos da proposta de preços da Contratada,
os quais integram este instrumento independentemente de transcrição.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS
Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à
Contratada, o valor total de R$ XX (XXXX), para 12 (doze) meses de contratação,
decomposto conforme tabela a seguir:

Descrição do Custo

Número de
Vagas

Valor Unitário
mensal

Valor Total
Mensal

Valor Total
Anual

Taxa de
Intermediação

14

R$

R$

R$

Valor da bolsa

14

R$

R$

R$

14 X R$

R$

R$

R$

Valor vale-transporte

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de
integração deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito
na conta do agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e
sua identificação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o
agente de integração deverá apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento
aos estagiários referente ao mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra
acidentes pessoais em favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de
inclusão do estagiário na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE,
em casos de acidentes pessoais (primeiro pagamento).
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração
deverá indicar os dados bancários para depósito.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos
estagiários será efetuado pelo agente de integração, mensalmente, após a
transferência do recurso financeiro pelo TRE-AL.
PARÁGRAFO QUARTO O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários
ao gestor do contrato no dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a fim de
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que haja tempo hábil para o processamento da folha de pagamento e efetivo depósito
dos valores destinados ao pagamento dos estagiários na conta do agente de
integração.
PARÁGRAFO QUINTO O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a
legislação tributária vigente.
PARÁGRAFO SEXTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de janeiro de
2012, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o
subitem acima.
PARÁGRAFO SÉTIMO 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%
CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica),
compromissadas pela Nota de Emprenho nº xxx, de xx de xxx de 2019, no valor de R$
xxx.

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0583727)

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 157

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
a) Manter convênios específicos com as Instituições de Ensino, contento as condições
exigidas para a caracterização e definição do Estágio de seus alunos;
b) Obter da Contratante a identificação das áreas de formação de estágio a serem
concedidas;
c) Encaminhar à Contratante os estagiários selecionados de acordo com lista de
classificação;
d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades
aprovadas pelas Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da
etapa e modalidade do curso de formação do estudante;
e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:



Termo de Compromisso de Estágio – TCE, entre a Contratante, o estudante e a
Instituição de Ensino;
Contratar e manter, durante a vigência do presente contrato, Apólice Coletiva de
Seguro contra Acidentes Pessoais e encaminhar ao TRE-AL a contratação do
seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiários.

f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades
preenchidos pelo Supervisor de estágio da Contratante;
g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente
preenchido pela Contratante;
h) Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a Instituição de
Ensino a conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;
i) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá por meio
de Termos-Aditivos;
j) Controlar e acompanhar a
responsabilidade da Contratante;

elaboração

do

relatório

final

de

estágio,

de

k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de capacitação para
os estagiários;
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l) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de
acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo Agente de Integração que
estiverem em estágio nas dependências da CONTRATANTE;
m) Avaliar o local de estágio/instalações da contratante, subsidiando as Instituições de
Ensino conforme determinação da Lei;
n) Assumir a responsabilidade pelo processo administrativo de pagamento das BolsasAuxílio e do auxílio-transporte aos estagiários da Contratante contratados ao abrigo
deste instrumento, mediante a transferência prévia dos recursos mencionados na
letra “p” do item cinco deste Termo;
o) Efetuar, de acordo com a legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do
valor do imposto de renda retido sobre as Bolsas-Auxílio pagas aos estagiários;
p) Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente o informe sobre Bolsas-Auxílio
Concedidas, para fins de declaração do Imposto de Renda.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A contratada deverá ainda:
a)
Contratar estagiários previamente selecionados, que já tenham cursado, no
mínimo, 40% (quarenta por cento) da carga horária total do curso;
b)

Prestação das informações necessárias à integração dos estudantes estagiários;

c)
Convocação dos estudantes selecionados/classificados em processo de seleção
pública pelo TRE/AL, seguindo a lista de classificação, ou ainda, estudantes oriundos de
Termo de Cooperação Técnica firmado entre o TRE/AL e órgão da administração
pública;
d)

Encaminhamento dos estagiários ao TRE-AL;

e)

Elaboração do Termo de Compromisso de Estágio;

f)
O agente de integração deverá contratar seguro contra acidentes pessoais para
seus estagiários, fornecendo-lhes apólice individual de seguro, bem como prestar ao
estagiário integral assistência e/ou sua família, em caso de acidente;
g)

Pagamento das Bolsas-Auxílio aos estagiários, após o repasse pelo TRE-AL;

h)
Adoção de todas as providências quando da ocorrência de prorrogação e/ou
rescisões dos termos de compromisso dos estagiários, bem como substituições;
i)Organização e manutenção de arquivo de toda documentação enviada;
j)Manter contato com as diversas áreas do TRE-AL envolvidas neste processo;
k)

Avaliação periódica dos estagiários;

l) Reunião inicial com os supervisores dos estagiários e gestores contratuais, inclusive
para esclarecê-los sobre suas obrigações e o manuseio da página do site do agente de
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integração para o controle de frequência e demais questões relacionadas ao programa
de estágio, com a disponibilização de senhas para cada supervisor.
m)

Reuniões trimestrais com os supervisores dos estagiários;

n)
Manter constante acompanhamento do estagiário junto ao contratante e à
instituição de ensino, verificando o seu desempenho e a regularidade de estudo;
o)
Enviar à contratante os formulários necessários à avaliação do estudante,
orientando os supervisores dos estagiários como preenchê-los;
p)

Emissão dos Relatórios a cada semestre;

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.
PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, 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, com a nova redação dada pelo
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:
a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o agente de integração,
atendendo as condições definidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos
estágios;
b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;
c) Receber os estudantes interessados e informar ao agente de integração o nome dos
aprovados para o estágio;
d) Indicar funcionário de seu quadro pessoal, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
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e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos de
atividades dos estagiários;
f) Elaborar, semestralmente, para os estagiários, os relatórios de atividades
circunstanciados, dando vista obrigatória dos referidos documentos aos estagiários;
g) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado
pelo Supervisor e pelo Estagiário;
h) Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho por ocasião de
desligamento do estagiário;
i) Informar ao agente de integração a rescisão antecipada de qualquer Termo de
Compromisso de Estágio – TCE, para as necessárias providências de interrupção dos
procedimentos administrativos a cargo do agente de integração;
j) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos que comprovem a
relação de estágio;
l) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio;
m) Conceder recesso remunerado e auxílio-transporte nos termos da Lei nº 11.788/08;
n) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados
pelos estagiários;
o) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de
Compromisso de Estágio.
p) Transferir ao agente de integração, mensalmente, os recursos destinados ao
pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários, indicando os
respectivos valores.
CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura
contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União, podendo o prazo de vigência ser prorrogado até o limite legal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Visando à adequação aos novos preços praticados no
mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de
1 (um) ano, o valor relativo à taxa de administração poderá ser reajustado, com base
na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), calculado e divulgado pela
FGV – Fundação Getúlio Vargas.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do
IGPM fica eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quanto ao valor relativo bolsa e ao auxílio transporte dos
estagiários, caberá a repactuação, para ajustar os valores ao fixado por ato interno do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 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 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as
seguintes sanções:
a) Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa sobre o valor do item contratado:
b.1) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do
contrato.
b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0583727)

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 162

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PARÁGRAFO QUARTO O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL
ou cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO QUINTO 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 SEXTO O contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados, 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 SÉTIMO Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO OITAVO Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios
de 0,5% (meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO NONO O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao contratado.
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos.
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha
que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.
PARÁGRAFO TREZE Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAFO CATORZE Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO
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Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada,
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA
QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE
PREÇOS DA CONTRATADA
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do
Edital do Pregão Eletrônico n° XX/2019 e às estipulações da proposta de preços da
Contratada, evento SEI nº XXXX.
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 da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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 e
testemunhas abaixo:
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente do TRE/AL
Pela Empresa

Representante da empresa
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ANEXO III
Pregão Eletrônico nº XX/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
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
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2019.

À AJ-DG,
com minuta ajustada.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 20/08/2019, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583728 e o código CRC 356586C2.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0004332-88.2019.6.02.8502
: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
: ESTAGIÁRIOS. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EMPRESA-ESCOLA. PREGÃO.

Parecer nº 1708 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
1. DO OBJETO

Trata-se de pretensão de contratação de serviços de
intermediação de empresa-escola, visando à operacionalização
de estágio para estudantes interessados, conforme termo de
referência (0543410), elaborado pela Escola Judiciária.
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste ponto, insta registrar que a matéria relativa
a estágios de estudantes tem sua disciplina legal ﬁrmada pela
Lei nº 11.788/2008, sendo que, quanto à possibilidade de
contratação dos chamados agentes de integração, o artigo 5º
da citada Lei preconiza:
“Art. 5º As instituições de ensino e as
partes cedentes de estágio podem, a seu
critério, recorrer a serviços de agentes de
integração públicos e privados, mediante
condições acordadas em instrumento
jurídico
apropriado,
devendo
ser observada, no caso de contratação
com recursos públicos, a legislação que
estabelece as normas gerais de licitação.
§ 1º. Cabe aos agentes de integração,
como
auxiliares
no
processo
de
aperfeiçoamento do instituto do estágio:
I – identificar oportunidades de estágio;
II – ajustar suas condições de realização;
III
–
fazer
administrativo;

o

acompanhamento

IV – encaminhar negociação de seguros
contra acidentes pessoais;
V – cadastrar os estudantes.
§ 2º. É vedada a cobrança de qualquer
valor dos estudantes, a título de
remuneração pelos serviços referidos nos
incisos deste artigo.
§ 3º. Os agentes de integração serão
responsabilizados civilmente se indicarem
estagiários para a realização de atividades
não compatíveis com a programação
curricular estabelecida para cada curso,
assim como estagiários matriculados em
cursos ou instituições para as quais não
há previsão de estágio curricular. “
Neste Regional, a disciplinar o tema, tem-se a
Resolução nº 15.681/2016, que dispõe sobre a instituição de
programa de estágio para estudantes no âmbito do Tribunal
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Regional Eleitoral de Alagoas, alterada pela Resolução nº
15.925/2018.
De interesse, para o tema em análise,
transcrever seu artigo 8º, inciso IX:
"Art. 8° A EJE/AL desempenhará as
atividades
de
planejamento,
acompanhamento e avaliação do estágio,
cabendo-lhe:
(...)
IX – celebrar convênios com prestadoras
de serviços de agentes de integração
públicos e privados, nos termos do art. 5º
da Lei nº 11.788/2008, devendo ser
observada, no caso de contratação com
recursos públicos, a legislação que
estabelece as normas gerais de licitação."
E contratações que tais, a teor da jurisprudência
do TCU, deve ocorrer via licitação, conforme se destaca:
ACÓRDÃO Nº 6816/2009 - TCU - 1ª
Câmara
“(…) 1.5. Determinar ao Departamento do
Funda da Marinha Mercante que:
(…)
1.5.4. adote, relativamente ao Convênio
de estágio proﬁssionalizante celebrado
com
o
CIEE,
medidas
internas
necessárias, visando à realização do
devido processo licitatório e formalização
contratual adequada a este tipo de relação
jurídica, observados o disposto na Lei nº
11.788/2008 e Lei nº 8.666/93.”

ACÓRDÃO Nº 4127/2008 - TCU - 1ª
Câmara
“(...) 1.5. Determinar à Superintendência
Federal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento no Rio Grande do Sul que:
(...)
u) estude a conveniência de efetuar
procedimento
licitatório
para
a
contratação de agente de integração, com
o objetivo de executar o Programa
de
Estágio,
rescindindo,
tão
logo
concluído o certame, o Convênio ﬁrmado
com o CIEE, de modo a obter a proposta
mais vantajosa ao erário, uma vez que
não se trata de uma relação de convênio,
mas, sim, de contrato;”

Assim, tendo em vista o disposto no art. 5º da Lei
nº 11.788/08 e a jurisprudência da Corte Federal de Contas,
prossegue-se na realização de procedimento licitatório, para a
contratação de agente de integração para implementação do
programa de estagiários.
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3. DO PROCEDIMENTO

No evento 0547498, consta a aprovação do Senhor
Secretário de Administração ao termo de referência, na forma
do regulamento.
A Seção de Instrução de Contratações realizou
pesquisa (0573774) que resultou na estimativa relatada na
Informação (0573776):
"O
valor
atual
da
bolsa-estágio,
correspondente a um salário mínimo, é de
R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito
reais), totalizando o custo mensal de R$
13.972,00 (treze mil, novecentos e setenta
e dois reais) e anual de R$ 167.664,00
(cento e sessenta e sete mil,
seiscentos e sessenta e quatro
reais) para 14 (quatorze) estagiários; o
valor atual do auxílio-transporte é de R$
7,30 (sete reais e trinta centavos) por dia,
por estagiário, totalizando o valor mensal
de R$ 160,60 (cento e sessenta reais e
sessenta
centavos)
por
estagiário,
estimando-se 22 (vinte e dois) dias úteis
por mês, ao custo mensal de R$ 2.248,40
(dois mil, duzentos e quarenta e oito reais
e quarenta centavos), no total anual
de R$ 26.980,80 (vinte e seis mil,
novecentos e oitenta reais e oitenta
centavos),
conforme
demonstrativo
abaixo:

Descrição do
Custo
Taxa de
Intermediação

Número de
Valor Unitário Valor Total
Vagas
mensal
Mensal
14

Valor da bolsa

14

Valor valetransporte

14 X R$
7,30

R$
50,00

R$
700,00
R$
R$ 998,00
13.972,00
R$
R$ 160,60
2.248,40

Valor Total
Anual
R$
8.400,00
R$
167.664,00
R$
26.980,80

Com base nos valores atuais da bolsaestágio, do vale transporte e do valor
médio estimado para o serviço de
intermediação, estimamos o custo da
contratação no valor total mensal de R$
16.920,40 (dezesseis mil, novecentos
e vinte reais e quarenta centavos),
totalizando o valor anual de R$
203.044,80 (duzentos e três mil,
quarenta e quatro reais e oitenta
centavos).
Assim, sugerimos que a contratação seja
feita por licitação, por meio de Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei nº
10.520/2002,
regulamentada
pelos
Decretos nºs 3.555/200 e 5.450/2005,
caso aprovado o último Termo de
Referência acostado aos autos (0556750),
tendo-se em vista o término, em 16 de
outubro de 2019, de vigência do
contrato improrrogável, conforme 4ª
Termo
Aditivo
com
a
CIEE
(evento 0551462). CATSER encontrado
para a contratação: 15156."
A

COFIN

informou

a

existência
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(0576639) para suportar a contratação pretendida (préempenho 56/2019, valor de R$ 41.916,95) no que concerne
ao impacto em 2019, havendo adequação orçamentária e
financeira neste exercício (cumprimento do art. 16 da LRF).
Prosseguindo, a COFIN aduz:
"2. Ainda sobre a adequação orçamentária
e ﬁnanceira, mas quanto aos exercícios
seguintes de 2020 e 2021, também
concluímos
haver
suporte
para
eventual
continuidade
da
contratação pois há a previsão no
orçamento de 2020 do valor total de
R$
206.915,52
(doc. 0546826,
proc 0009991-66.2018.6.02.8000,
soma
dos valores para estagiários como seguro
, vale transporte e taxas), suﬁciente para
o seu custo anual. Contudo quaisquer
reajuste ou acréscimo futuro deverá ser
objeto de reavalização de impacto. Já
quanto a 2021, a despesa em discussão
deverá
ser
incluída
pela
Unidade
Administrativa competente na futura
proposta.
3. Para concluir a análise de potencial
despesa continuada, conforme a Lei
Complementar nº 101/2000 (lei de
Responsabilidade Fiscal) informamos que
não
identiﬁcamos
incompatibilidades
quanto a diretrizes, objetivos, prioridades
e metas previstas na LDO ou no Plano
Plurianual, ou infringências a qualquer
de suas disposições."
Em seguida, a SLC/COMAP elaborou minuta de
edital de licitação (0583727), na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço, objetivando a contratação
dos serviços de intermediação de empresa-escola, visando à
operacionalização de estágio para estudantes interessados.
Na sequência, os autos vieram a esta Assessoria
Jurídica para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do art.
38 da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 11 da Resolução TRE-AL nº
15.787/17.
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e ﬁnanceiras, a cargo das
unidades competentes, passamos a opinar nos termos que
seguem, quanto aos aspectos jurídicos.
4. 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, como parece ser o
presente caso.
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 todos os atos da
fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
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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 os elementos necessários, segundo as prescrições do
art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a justiﬁcativa da
contratação, o termo de referência, a planilha 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 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.
5. DA MINUTA CONTRATUAL

A minuta contratual ora analisada (0583727) 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 (cláusula primeira), o
objeto e seus elementos característicos (cláusula segunda), o
regime de execução (cláusula terceira), o preço e as
condições de pagamento (cláusulas quarta e quinta), o crédito
pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classiﬁcação
funcional programática (cláusula sétima), os direitos e as
obrigações das partes (cláusulas oitava e nona), a vigência e
reajuste (cláusula dez), as sanções cabíveis e os valores das
multas (cláusula onze), os casos de rescisão (cláusula doze),
a vinculação do ajuste ao ato convocatório e à proposta de
preço
da
contratada
(cláusula
quatorze)
e
a
publicidade (cláusula quinze).
6. 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
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.

Sim
Não

ItemQuestionário

Evento

N/A
FORMALIDADES PRELIMINARES
Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?
1

SIM

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
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0543510
2

A contratação pretendida integra o planejamento de contratações? SIM

TERMO DE REFERÊNCIA

3

O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública
SIM 0543410
que demanda a futura contratação?

4

O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens e/ou
SIM
serviços que serão contratados?

5

O Termo de Referência contém justificativa para enquadramento do
objeto como bem e/ou serviço comum?

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
N/A
itens?

10

O Termo de Referência contém justificativa para a exigência de
atestados de capacidade técnica?

11

A exigência da capacitação técnico-profissional limita-se às parcelas
de maior relevância técnica e de valor significativo do objeto de
N/A
licitação, sem exigência de quantidades mínimas?

12

O Termo de Referência prevê regras claras para a apresentação de
N/A
atestados de capacidade técnica?

13

As quantidades mínimas exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional estão devidamente justificadas em
N/A
face da natureza e da complexidade do objeto? Foram fixadas em
percentuais razoáveis e justificados?

14

O Termo de Referência contém justificativa para a necessidade de
apresentação de atestados independentes para cada capacitação
técnica a ser comprovada?

15

O Termo de Referência contém justificativa para vistoria e/ou visita
N/A
técnica?

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

SIM

N/A

O Termo de Referência contempla levantamento de mercado com
análise de outras soluções de contratação do serviço?

N/A

N/A

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências de
20 propriedade, posse e ou localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A

O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas
21 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
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23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente? N/A
PESQUISA DE PREÇOS
24 Foi realizada ampla pesquisa de preços?

SIM0573776

Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos de acordo
25 com a legislação de regência e estão devidamente demonstrados e
SIM
justificados no processo administrativo?
26 Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados?

27

SIM0573774

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)
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de
28 microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade cooperativa, N/A
em face do valor estimado para o item da contratação?
Os autos contém justificativa para o afastamento da exclusividade
29 prevista para microempresas e empresas de pequeno porte e
Sociedade Cooperativa?

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?

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa), observada a
31 divisibilidade dos bens a serem adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto da contratação?

N/A

N/A

N/A

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

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
SIM
para reduzir o universo de fornecedores interessados em participar da
licitação?

A minuta do edital contempla anexos com orçamento detalhado em
34 planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários
afetos aos bens/serviços que serão adquiridos?

N/A

A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem todos os
35 direitos trabalhistas previstos em legislação especial (inclusive em
N/A
Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).
A minuta do edital contém definição da forma de apresentação de
36 lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação das
propostas?

SIM

37

As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do edital estão
SIM 0583727
de acordo com a legislação?

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?

NÃO
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41

A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a exequibilidade
NÃO
das propostas?

42

A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica penalidades
SIM
aplicáveis na fase de julgamento da licitação?

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente estabelece
prazo razoável (não exíguo) para início da prestação de serviços?

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
44 descrição dos prazos e modos para fornecimento de bens e/ou
prestação dos serviços?

45

SIM

SIM

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
SIM
descrição das obrigações atribuídas ao contratante e à fornecedora?

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
46 obrigação à fornecedora de manter as condições de habilitação
durante a execução do contrato?

SIM

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
47 descrição das sanções administrativas aplicáveis às fornecedoras que SIM
incorrerem em inadimplemento?

48

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém norma
estabelecendo, para a fornecedora obrigação de prestar garantia de
NÃO
execução do contrato? (A decisão compete à autoridade que ordenar
a despesa).

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente estabelece,
49 quando for o caso, a segregação entre o recebimento provisório e o
definitivo?

N/A

50

A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que viabilizem a
N/A
vinculação da remuneração com os resultados?

51

A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de reajuste
e/ou repactuação de preços?

A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a
52 fornecedora, a obrigação de devolver valores eventualmente
recebidos em excesso?

SIM

NÃO

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõem sobre margem de preferência foram
observadas?

N/A

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a possibilidade de a
licitação ser exclusiva para Microempresas, Empresas de Pequeno
54 Porte e Sociedades Cooperativas?
N/A

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
Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas no art. 10
55 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a afastar a
N/A
exclusividade?
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e seus
56 anexos pela assessoria jurídica?

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93

57

58

Consta a autorização da autoridade competente para a abertura da
fase externa da licitação?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do Decreto
5.450/05
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
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Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?
59

Próxima
fase

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

Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de registro
60 de preço, houve divulgação, mediante publicação no DOU, da intenção N/A
de registro de preços? Caso negativo, existe justificativa?
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

Os autos do processo contêm documento indicativo da existência de
recursos orçamentários para suportar a despesa?

62

Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do processo
contêm documento com estimativa do impacto orçamentário
SIM0576639
financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei Complementar nº101/2000),
conforme o caso?

63

Os autos do processo contêm declaração do ordenador da despesa
(artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000), conforme o caso?

SIM0576639

N/A

7. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

Sem embargo, para que o procedimento ﬂua com a
regularidade jurídica necessária, impende:
a) incluir, nos preâmbulos da minuta do
edital e do contrato, as menções à Lei nº
11.788/2008
e
à
Resolução
nº
15.681/2016,
que
dispõe
sobre
a
instituição de programa de estágio para
estudantes no âmbito do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, alterada
pela Resolução nº 15.925/2018;
b) incluir na minuta do contrato, entre as
obrigações da contratada, a menção
da obrigação da contratada de manter,
durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas.
À SAD, para aperfeiçoamento da instrução.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 22/08/2019, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584090 e o código CRC A378B570.
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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 agosto de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Diante do Parecer 1708, 0584090, encaminho os
presentes autos para que se proceda aos ajustes necessários
para saneamento das pendências ali elencadas.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/08/2019, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585021 e o código CRC 28E628EA.

0004332-88.2019.6.02.8502
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0004332-88.2019.6.02.8502
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XXXX de 2019
Horário Abertura: XX horas
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação dos serviços de intermediação
empresa-escola visando a operacionalização de estágio para estudantes interessados,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei nº
11.788/2008, a Resolução nº 15.681/2016 alterada pela Resolução nº 15.925/2018 do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a Lei Complementar nº 123/2006, a Resolução nº
23.234/2010 do Tribunal Superior Eleitoral, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por
meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
– nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, pela
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787/2017, e no que couber,
pela Lei nº 8.078/90 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação dos serviços de
intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem,
em conformidade com a legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio
para estudantes interessados, conforme especificações e condições previstas neste
edital e seus anexos.
2 – DA VIGÊNCIA
2.1.
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura
contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União, podendo o prazo de vigência ser prorrogado até o limite legal.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
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3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.2.
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;
3.3.5. 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).
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.
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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).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 deste Edital;
b) descrição dos serviços ofertados, de acordo com o Anexo I deste Edital.
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 neste 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.
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5.4.3. 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.
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado.
5.5. As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo
próprio do sistema Comprasnet, 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.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
5.7.
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.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
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 ajustada ao lance final do licitante vencedor e 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 deverá ser encaminhado, 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 sugerido no ANEXO III.
5.13.
Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo
pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
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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 pelo VALOR TOTAL, correspondente ao valor
mensal unitário da bolsa, acrescido da taxa de administração, multiplicado por 14
(número de vagas de estagiários), tudo multiplicado por 12 (meses do ano).
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
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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, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será R$ 203.044,80 (duzentos e
três mil e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), que representa uma média das
várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
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 à 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.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
9.1.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e 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 deverá ser encaminhado, 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 sugerido no ANEXO III.
10 - DA HABILITAÇÃO
10.1.
A habilitação do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

Quanto à qualificação jurídica e fiscal, situação de regularidade 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
a)
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on line do site do Comprasnet, exceto Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de
serviço.

a.1) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirado, 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 os encaminhe, via protocolo, desde que a
data de regularização não seja posterior ao dia da abertura da sessão.
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 6.5. 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.
10.2.
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).
10.3. 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.
10.3.1. 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.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, 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.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.4., 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.
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10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.4.1. e
10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
10.4.1. e 10.4.3. 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.
10.5.
As 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 10.1, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
11.1.
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.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
11.2.
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.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site
www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS
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12.1.
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.
12.2.
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.
12.3.
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.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
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.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
13.2.
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.
13.3.
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.
14 – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO
14.1.
Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o valor
relativo à taxa de administração poderá ser reajustado, com base na variação do IGP-M
(Índice Geral de Preços de Mercado), calculado e divulgado pela FGV – Fundação Getúlio
Vargas.
14.1.1. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGPM fica eleito
o índice que oficialmente vier a substituí-lo.
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14.2.
Quanto ao valor relativo bolsa e ao auxílio transporte dos estagiários, caberá
a repactuação, para ajustar os valores ao fixado por ato interno do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
15 – DA CONTRATAÇÃO
15.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de
pagamento e de entrega em conformidade com este edital.
15.2.
A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de Empenho
respectiva, devendo confirmar o seu recebimento.
15.3.
Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota de
Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
15.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.3 ou
recusar-se a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será
convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação,
e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1.
A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
16.2.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
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 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
17.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
17.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
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juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
17.4.
Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos
o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções:
a) Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa sobre o valor do item contratado:
b.1) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do
contrato.
b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.
17.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
17.6.
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.
17.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, 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.
17.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.
17.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
17.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
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17.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

17.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
17.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
17.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
18 - DO PAGAMENTO
18.1.
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de
integração deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito
na conta do agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e
sua identificação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.
18.2.
Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o agente de
integração deverá apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento aos
estagiários referente ao mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra
acidentes pessoais em favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de
inclusão do estagiário na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE,
em casos de acidentes pessoais (primeiro pagamento).
18.3.
Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração deverá indicar os
dados bancários para depósito.
18.4.
O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários será
efetuado pelo agente de integração, mensalmente, após a transferência do recurso
financeiro pelo TRE-AL.
18.5.
O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários ao gestor do
contrato no dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a fim de que haja tempo
hábil para o processamento da folha de pagamento e efetivo depósito dos valores
destinados ao pagamento dos estagiários na conta do agente de integração.
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18.6.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária
vigente.
18.7.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de janeiro de 2012, para
que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o subitem
acima.
18.8.
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%
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
19.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou
termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura.
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
20.1.
As obrigações do contratante estão dispostas na Cláusula Nona da minuta do
Contrato (Anexo II).
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
21.1.
As obrigações da contratada estão dispostas na Cláusula Oitava da minuta do
Contrato (Anexo II).
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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22.1.
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.
22.2.
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.
22.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
22.4.
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.
22.5.
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.
22.6.
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.
22.7.
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.
22.8.
Havendo divergência
determinado pelo edital.

entre

o

edital

e

seus

anexos,

prevalecerá

o

22.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade nº 377, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol,
Maceió – AL, CEP: 57051-090.
22.10.
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.
22.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
22.12.
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.
22.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 22.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
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22.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Planilha de Decomposição de Valores;
ANEXO II - Minuta de contrato;
ANEXO III - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.

22.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió, xx de xxx de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA

1- OBJETO
Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições
públicas e privadas de ensino superior, visando ao desenvolvimento de atividades
conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a legislação pertinente, em
vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados.
Este contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando ao
desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho,
de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV ), por
meio da operacionalização de programa de Estágio de Estudantes.
O Estágio de Estudantes, não obrigatório, será desenvolvido conforme determinação
das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto
pedagógico do curso, informadas pelas Instituições de Ensino, nos termos da Lei nº
11.788/08, tendo como finalidade a preparação para o trabalho produtivo de
educandos.
2 – JUSTIFICATIVA
A presente contratação justifica-se em virtude da necessidade de uma contratada que
faça a intermediação entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -TRE/AL, os
estagiários e as diversas unidades escolares de nível superior do Estado de Alagoas.
3- LOCAL DO ESTÁGIO
As atividades do estágio serão realizadas nas dependências do TRE-AL, em área cujos
serviços guardem estrita correlação com as respectivas áreas de formação profissional.
4- OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO
a) Manter convênios específicos com as Instituições de Ensino, contento as condições
exigidas para a caracterização e definição do Estágio de seus alunos;
b) Obter da Contratante a identificação das áreas de formação de estágio a serem
concedidas;
c) Encaminhar à Contratante os estagiários selecionados de acordo com lista de
classificação;
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d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades
aprovadas pelas Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da
etapa e modalidade do curso de formação do estudante;
e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:



Termo de Compromisso de Estágio – TCE, entre a Contratante, o estudante e a
Instituição de Ensino;
Contratar e manter, durante a vigência do presente contrato, Apólice Coletiva de
Seguro contra Acidentes Pessoais e encaminhar ao TRE-AL a contratação do
seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiários.

f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades
preenchidos pelo Supervisor de estágio da Contratante;
g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente
preenchido pela Contratante;
h) Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a Instituição de
Ensino a conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;
i) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá por meio
de Termos-Aditivos;
j) Controlar e acompanhar a
responsabilidade da Contratante;

elaboração

do

relatório

final

de

estágio,

de

k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de capacitação para
os estagiários;
l) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de
acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo Agente de Integração que
estiverem em estágio nas dependências da CONTRATANTE;
m) Avaliar o local de estágio/instalações da contratante, subsidiando as Instituições de
Ensino conforme determinação da Lei;
n) Assumir a responsabilidade pelo processo administrativo de pagamento das BolsasAuxílio e do auxílio-transporte aos estagiários da Contratante contratados ao abrigo
deste instrumento, mediante a transferência prévia dos recursos mencionados na
letra “p” do item cinco deste Termo;
o) Efetuar, de acordo com a legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do
valor do imposto de renda retido sobre as Bolsas-Auxílio pagas aos estagiários;
p) Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente o informe sobre Bolsas-Auxílio
Concedidas, para fins de declaração do Imposto de Renda.
5 – CABERÁ À CONTRATANTE DE ESTÁGIOS (TRE-AL)
a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o agente de integração,
atendendo as condições definidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos
estágios;
b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;
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c) Receber os estudantes interessados e informar ao agente de integração o nome dos
aprovados para o estágio;
d) Indicar funcionário de seu quadro pessoal, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos de
atividades dos estagiários;
f) Elaborar, semestralmente, para os estagiários, os relatórios de atividades
circunstanciados, dando vista obrigatória dos referidos documentos aos estagiários;
g) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado
pelo Supervisor e pelo Estagiário;
h) Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho por ocasião de
desligamento do estagiário;
i) Informar ao agente de integração a rescisão antecipada de qualquer Termo de
Compromisso de Estágio – TCE, para as necessárias providências de interrupção dos
procedimentos administrativos a cargo do agente de integração;
j) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos que comprovem a
relação de estágio;
l) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio;
m) Conceder recesso remunerado e auxílio-transporte nos termos da Lei nº 11.788/08;
n) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados
pelos estagiários;
o) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de
Compromisso de Estágio.
p) Transferir ao agente de integração, mensalmente, os recursos destinados ao
pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários, indicando os
respectivos valores.
6- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 – Contratar estagiários previamente selecionados, que já tenham cursado , no
mínimo, 40% (quarenta por cento) da carga horária total do curso;
6.2 – Prestação das informações necessárias à integração dos estudantes estagiários;
6.3 – Convocação dos estudantes selecionados/classificados em processo de seleção
pública pelo TRE/AL, seguindo a lista de classificação, ou ainda, estudantes oriundos de
Termo de Cooperação Técnica firmado entre o TRE/AL e órgão da administração
pública;
6.4 – Encaminhamento dos estagiários ao TRE-AL;
6.5 – Elaboração do Termo de Compromisso de Estágio;
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6.6 – O agente de integração deverá contratar seguro contra acidentes pessoais para
seus estagiários, fornecendo-lhes apólice individual de seguro, bem como prestar ao
estagiário integral assistência e/ou sua família, em caso de acidente;
6.7 – Pagamento das Bolsas-Auxílio aos estagiários, após o repasse pelo TRE-AL;
6.8 – Adoção de todas as providências quando da ocorrência de prorrogação e/ou
rescisões dos termos de compromisso dos estagiários, bem como substituições;
6.9 – Organização e manutenção de arquivo de toda documentação enviada;
6.10 – Manter contato com as diversas áreas do TRE-AL envolvidas neste processo;
6.11 – Avaliação periódica dos estagiários;
6.12- Reunião inicial com os supervisores dos estagiários e gestores contratuais,
inclusive para esclarecê-los sobre suas obrigações e o manuseio da página do site do
agente de integração para o controle de frequência e demais questões relacionadas ao
programa de estágio, com a disponibilização de senhas para cada supervisor.
6.13 – Reuniões trimestrais com os supervisores dos estagiários;
6.14 – Manter constante acompanhamento do estagiário junto ao contratante e à
instituição de ensino, verificando o seu desempenho e a regularidade de estudo;
6.15 – Enviar à contratante os formulários necessários à avaliação do estudante,
orientando os supervisores dos estagiários como preenchê-los;
6.16 – Emissão dos Relatórios a cada semestre;
7 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA INTERNET
7.1 – Abertura de novas oportunidades de estágio;
7.2 – Consulta de estagiários ativos;
7.3 – Emissão de certificado com todas as informações do seguro de acidentes;
7.4 – Emissão dos relatórios de estágio;
7.5 – Emissão dos termos de realização de estágio;
7.6 – Rescisões antecipadas de contrato de estágio com geração de protocolo;
7.7 – Solicitação de prorrogação de contrato de estágio;
7.8 – Verificação de data de vigência do contrato;
7.9 – Oferecer portal no respectivo site de forma a facilitar o processamento da folha de
pagamento aos estagiários, remessa de relatórios pelos supervisores e demais
procedimentos administrativos.
8- CARGA HORÁRIA
O estagiário deverá cumprir jornada de 04 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas
semanais, de acordo com o horário de funcionamento da Secretaria deste Tribunal.
9 - REMUNERAÇÃO DO ESTÁGIO
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O estagiário de nível superior receberá, mensalmente, Bolsa-Estágio no valor
corresponde a 01 (um) salário minímo, deduzindo-se os dias de faltas não justificadas,
quando for o caso.
10 - AUXÍLIO TRANSPORTE
Aos estagiários será concedido, a título de auxílio-transporte, o valor fixado pela
municipalidade, sendo pago de acordo com o efetivo comparecimento.
11 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
A contratante efetuará contribuição mensal, a título de taxa de administração, ao
agente de integração.
12- CONTRATO
12.1- No valor da taxa de administração deverão estar inclusos todos os impostos,
taxas e demais encargos/despesas necessários à completa execução dos serviços
contratados, bem como o seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário;
12.2 – A administração do Programa de estágio se incumbirá da administração contratual,
verificação da regularidade acadêmica do estudante, acompanhamento da vigência,
seguro de acidentes pessoais e repasse de bolsa-auxílio e benefícios;
12.3 – O pagamento aos estagiários deverá ser feito pela contratada obrigatoriamente
em até 48 (quarenta e oito) horas após o depósito efetuado pelo TRE-AL referente ao
pagamento da fatura de cobrança.
13- VAGAS
São
14
vagas
conforme,
evento
tal
(para
66.2018.6.02.8000 (evento 0520111 - para 2020).

2019)

e SEI

nº 0009991-

14- VIGÊNCIA
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta)
meses, mediante formalização de Termo Aditivo, após assentimento prévio das partes,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência conforme artigo
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
15 – DO PAGAMENTO
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O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários será efetuado pelo
agente de integração, mensalmente, após a transferência do recurso financeiro pelo
TRE-AL.
O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários ao gestor do contrato no
dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a fim de que haja tempo hábil para
o processamento da folha de pagamento e efetivo depósito dos valores destinados ao
pagamento dos estagiários na conta do agente de integração.
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de integração
deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito na conta do
agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e sua
identificação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.
Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o agente de integração deverá
apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento aos estagiários referente ao
mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra acidentes pessoais em
favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de inclusão do estagiário na
cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de acidentes
pessoais (primeiro pagamento).
Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração deverá indicar os dados
bancários para depósito.
16 – DO ESTABELECIMENTO DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO
É indispensável a existência de estabelecimento local (escritório em Maceió) pelo
agente de integração, a fim de oferecer suporte administrativo e operacional de forma
presencial à Contratante.
17 – DO ORÇAMENTO
As
despesas
ocorrerão
à
conta
do
orçamento
disponível
na LOA
2019 (evento 0543510) e LOA 2020, em fase de elaboração, conforme SEI 000999166.2018.6.02.8000 (evento 0520111).
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções:
18.1.1 - Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;
18.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado:
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18.1.2.1 – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do contrato.
18.1.2.2 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.
18.2 – As sanções administrativas
cumulativamente com as demais.

aqui

previstas

poderão

ser

impostas

19 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO
A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução
vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que
será comunicado ao agente de integração.
20 – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o
competente para dirimir as questões decorrentes da contratação.

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0585230)

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 198

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ANEXO I-A
Planilha de Decomposição de Valores

Descrição do
Custo
Taxa de
Intermediação
Valor da bolsa
Valor valetransporte

Número de
Vagas

Valor Unitário Valor Total
mensal
Mensal

Valor Total
Anual

14

R$

R$

R$

14

R$

R$

R$

14 X R$

R$

R$

R$
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
Contrato nº XX/2019
Processo nº 0004332-88.2019.6.02.8000
MINUTA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INTERMÉDIAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, CELEBRADO
ENTRE A UNIÃO, ATRAVÉS 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, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado
seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro,
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa
__________, situada à _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador
da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de
intermediação empresa-escola, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº
5.450/2005 e no Edital do Pregão Eletrônico n° xx/2019, devendo ser observadas as
seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 e
8.666/93, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas
normativos.
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Lei nº 11.788/2008, a Resolução nº
15.681/2016 alterada pela Resolução nº 15.925/2018 do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de direito público e, supletivamente,
notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078/90, os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Além da
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, sobre
Norma de Contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a prestação dos serviços de
intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem,
em conformidade com a legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio
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para estudantes interessados, tudo
anexos.

conforme Edital do Pregão nº xx/2019

e seus

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços objeto deste Contrato serão executados em estrita conformidade
com os mandamentos e especificações do Edital do Pregão nº xx/2019 do TRE/AL,
especialmente do seu ANEXO I, e com os termos da proposta de preços da Contratada,
os quais integram este instrumento independentemente de transcrição.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS
Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à
Contratada, o valor total de R$ XX (XXXX), para 12 (doze) meses de contratação,
decomposto conforme tabela a seguir:

Descrição do Custo
Taxa de
Intermediação
Valor da bolsa
Valor vale-transporte

Número de
Vagas

Valor Unitário
mensal

Valor Total
Mensal

Valor Total
Anual

14

R$

R$

R$

14

R$

R$

R$

14 X R$

R$

R$

R$

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de
integração deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito
na conta do agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e
sua identificação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o
agente de integração deverá apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento
aos estagiários referente ao mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra
acidentes pessoais em favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de
inclusão do estagiário na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE,
em casos de acidentes pessoais (primeiro pagamento).
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração
deverá indicar os dados bancários para depósito.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos
estagiários será efetuado pelo agente de integração, mensalmente, após a
transferência do recurso financeiro pelo TRE-AL.
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PARÁGRAFO QUARTO O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários
ao gestor do contrato no dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a fim de
que haja tempo hábil para o processamento da folha de pagamento e efetivo depósito
dos valores destinados ao pagamento dos estagiários na conta do agente de
integração.
PARÁGRAFO QUINTO O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a
legislação tributária vigente.
PARÁGRAFO SEXTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de janeiro de
2012, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o
subitem acima.
PARÁGRAFO SÉTIMO 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%
CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica),
compromissadas pela Nota de Emprenho nº xxx, de xx de xxx de 2019, no valor de R$
xxx.
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PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
a) Manter convênios específicos com as Instituições de Ensino, contento as condições
exigidas para a caracterização e definição do Estágio de seus alunos;
b) Obter da Contratante a identificação das áreas de formação de estágio a serem
concedidas;
c) Encaminhar à Contratante os estagiários selecionados de acordo com lista de
classificação;
d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades
aprovadas pelas Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da
etapa e modalidade do curso de formação do estudante;
e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:



Termo de Compromisso de Estágio – TCE, entre a Contratante, o estudante e a
Instituição de Ensino;
Contratar e manter, durante a vigência do presente contrato, Apólice Coletiva de
Seguro contra Acidentes Pessoais e encaminhar ao TRE-AL a contratação do
seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiários.

f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades
preenchidos pelo Supervisor de estágio da Contratante;
g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente
preenchido pela Contratante;
h) Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a Instituição de
Ensino a conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;
i) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá por meio
de Termos-Aditivos;
j) Controlar e acompanhar a
responsabilidade da Contratante;

elaboração

do

relatório

final

de

estágio,

de

k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de capacitação para
os estagiários;
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l) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de
acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo Agente de Integração que
estiverem em estágio nas dependências da CONTRATANTE;
m) Avaliar o local de estágio/instalações da contratante, subsidiando as Instituições de
Ensino conforme determinação da Lei;
n) Assumir a responsabilidade pelo processo administrativo de pagamento das BolsasAuxílio e do auxílio-transporte aos estagiários da Contratante contratados ao abrigo
deste instrumento, mediante a transferência prévia dos recursos mencionados na
letra “p” do item cinco deste Termo;
o) Efetuar, de acordo com a legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do
valor do imposto de renda retido sobre as Bolsas-Auxílio pagas aos estagiários;
p) Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente o informe sobre Bolsas-Auxílio
Concedidas, para fins de declaração do Imposto de Renda;
q) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A contratada deverá ainda:
a)
Contratar estagiários previamente selecionados, que já tenham cursado, no
mínimo, 40% (quarenta por cento) da carga horária total do curso;
b)

Prestação das informações necessárias à integração dos estudantes estagiários;

c)
Convocação dos estudantes selecionados/classificados em processo de seleção
pública pelo TRE/AL, seguindo a lista de classificação, ou ainda, estudantes oriundos de
Termo de Cooperação Técnica firmado entre o TRE/AL e órgão da administração
pública;
d)

Encaminhamento dos estagiários ao TRE-AL;

e)

Elaboração do Termo de Compromisso de Estágio;

f)
O agente de integração deverá contratar seguro contra acidentes pessoais para
seus estagiários, fornecendo-lhes apólice individual de seguro, bem como prestar ao
estagiário integral assistência e/ou sua família, em caso de acidente;
g)

Pagamento das Bolsas-Auxílio aos estagiários, após o repasse pelo TRE-AL;

h)
Adoção de todas as providências quando da ocorrência de prorrogação e/ou
rescisões dos termos de compromisso dos estagiários, bem como substituições;
i)Organização e manutenção de arquivo de toda documentação enviada;
j)Manter contato com as diversas áreas do TRE-AL envolvidas neste processo;
k)

Avaliação periódica dos estagiários;
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l) Reunião inicial com os supervisores dos estagiários e gestores contratuais, inclusive
para esclarecê-los sobre suas obrigações e o manuseio da página do site do agente de
integração para o controle de frequência e demais questões relacionadas ao programa
de estágio, com a disponibilização de senhas para cada supervisor.
m)

Reuniões trimestrais com os supervisores dos estagiários;

n)
Manter constante acompanhamento do estagiário junto ao contratante e à
instituição de ensino, verificando o seu desempenho e a regularidade de estudo;
o)
Enviar à contratante os formulários necessários à avaliação do estudante,
orientando os supervisores dos estagiários como preenchê-los;
p)

Emissão dos Relatórios a cada semestre;

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.
PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, 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, com a nova redação dada pelo
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:
a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o agente de integração,
atendendo as condições definidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos
estágios;
b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;
c) Receber os estudantes interessados e informar ao agente de integração o nome dos
aprovados para o estágio;
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d) Indicar funcionário de seu quadro pessoal, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos de
atividades dos estagiários;
f) Elaborar, semestralmente, para os estagiários, os relatórios de atividades
circunstanciados, dando vista obrigatória dos referidos documentos aos estagiários;
g) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado
pelo Supervisor e pelo Estagiário;
h) Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho por ocasião de
desligamento do estagiário;
i) Informar ao agente de integração a rescisão antecipada de qualquer Termo de
Compromisso de Estágio – TCE, para as necessárias providências de interrupção dos
procedimentos administrativos a cargo do agente de integração;
j) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos que comprovem a
relação de estágio;
l) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio;
m) Conceder recesso remunerado e auxílio-transporte nos termos da Lei nº 11.788/08;
n) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados
pelos estagiários;
o) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de
Compromisso de Estágio.
p) Transferir ao agente de integração, mensalmente, os recursos destinados ao
pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários, indicando os
respectivos valores.
CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura
contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União, podendo o prazo de vigência ser prorrogado até o limite legal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Visando à adequação aos novos preços praticados no
mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de
1 (um) ano, o valor relativo à taxa de administração poderá ser reajustado, com base
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na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), calculado e divulgado pela
FGV – Fundação Getúlio Vargas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do
IGPM fica eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quanto ao valor relativo bolsa e ao auxílio transporte dos
estagiários, caberá a repactuação, para ajustar os valores ao fixado por ato interno do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 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 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as
seguintes sanções:
a) Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa sobre o valor do item contratado:
b.1) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do
contrato.
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b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.
PARÁGRAFO QUARTO O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL
ou cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO QUINTO 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 SEXTO O contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados, 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 SÉTIMO Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO OITAVO Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios
de 0,5% (meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO NONO O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao contratado.
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos.
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha
que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.
PARÁGRAFO TREZE Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAFO CATORZE Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
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CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada,
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA
QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE
PREÇOS DA CONTRATADA
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do
Edital do Pregão Eletrônico n° XX/2019 e às estipulações da proposta de preços da
Contratada, evento SEI nº XXXX.
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 da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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 e
testemunhas abaixo:
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente do TRE/AL
Pela Empresa

Representante da empresa
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ANEXO III
Pregão Eletrônico nº XX/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
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
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DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2019.

À AJ-DG,
para análise da minuta de edital alterada, conforme
solicitado por essa assessoria.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 23/08/2019, às 08:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585232 e o código CRC B157A5CD.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0004332-88.2019.6.02.8502
: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
: ESTAGIÁRIOS. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EMPRESA-ESCOLA. PREGÃO.

Parecer nº 1739 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,
Trata-se de pretensão de contratação de serviços de
intermediação de empresa-escola, visando à operacionalização
de estágio para estudantes interessados, conforme termo de
referência (0543410), elaborado pela Escola Judiciária.
A análise da regularidade do procedimento foi
iniciada quando da emissão do Parecer 1708 (0584090),
ocasião em que esta Assessoria Jurídica sugeriu o seguinte:
a) incluir, nos preâmbulos da minuta do
edital e do contrato, as menções à Lei nº
11.788/2008
e
à
Resolução
nº
15.681/2016,
que
dispõe
sobre
a
instituição de programa de estágio para
estudantes no âmbito do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, alterada
pela Resolução nº 15.925/2018;
b) incluir na minuta do contrato, entre as
obrigações da contratada, a menção
da obrigação da contratada de manter,
durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas.
Por conseguinte, a SLC ajustou a minuta do edital,
fazendo incluir as modificações acima (0585230).
Dessarte, uma vez satisfeitas as diligências
solicitadas, em complemento ao antedito parecer e na forma
prevista no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, esta
Assessoria Jurídica aprova, em face de sua regularidade
jurídica, a minuta de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando a contratação dos serviços de
intermediação de empresa-escola visando à operacionalização
de estágio para estudantes interessados, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal (0585230).
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 23/08/2019, às 10:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/08/2019, às 10:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585251 e o código CRC 6A2994EC.
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CONCLUSÃO

Maceió, 23 de agosto de 2019.
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, 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, 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 ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a contratação dos serviços de intermediação de empresaescola visando à operacionalização de estágio para estudantes
interessados, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração deste Tribunal (0585230). aprovada pela
Assessoria Jurídica desta Direção-Geral, por meio do Parecer
1708 (0584090), complementado pelo Parecer 1739 (0585251).
Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 28/08/2019, às 21:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585673 e o código CRC 905D4126.
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DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2019.
Realizada a análise dos presentes autos, constato a
regularidade de sua tramitação. Conforme consta das manifestações
da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (0584090 e 0585251),
veriﬁca-se, enﬁm, a deﬁnitiva adequação da minuta de edital que
regerá o certame (0585230).
Com isso, APROVO a minuta sugerida e, com isso,
AUTORIZO a abertura da fase externa do certame que, na
modalidade pregão e na forma eletrônica, do tipo menor preço, visa à
contratação, pelo prazo de 12 (doze) meses, dos serviços de
intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e
privadas de ensino superior, tudo com o objetivo de promover o
desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em
conformidade com a legislação pertinente, a operacionalização de
estágio para estudantes interessados, conforme as especiﬁcações e
as condições previstas pela minuta de edital e pelos seus anexos.
Remeta-se à Secretaria de Administração para as
providências de publicação do edital e demais referentes à realização
do pregão.

Desembargador Eleitoral ORLANDO ROCHA FILHO
No Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 29/08/2019, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Despacho GPRES 0586873
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DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2019.

À
SLC,
GPRES 0586873.

para

cumprimento

do

Despacho

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/09/2019, às 23:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589377 e o código CRC 4BAF26E1.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019
PROCESSO Nº: 0004332-88.2019.6.02.8502
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 23 de setembro de 2019
Horário Abertura: 14 horas
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação dos serviços de intermediação
empresa-escola visando a operacionalização de estágio para estudantes interessados,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei nº
11.788/2008, a Resolução nº 15.681/2016 alterada pela Resolução nº 15.925/2018 do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a Lei Complementar nº 123/2006, a Resolução nº
23.234/2010 do Tribunal Superior Eleitoral, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por
meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
– nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, pela
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787/2017, e no que couber,
pela Lei nº 8.078/90 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação dos serviços de
intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem,
em conformidade com a legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio
para estudantes interessados, conforme especificações e condições previstas neste
edital e seus anexos.
2 – DA VIGÊNCIA
2.1.
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura
contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União, podendo o prazo de vigência ser prorrogado até o limite legal.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
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de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
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;
3.3.5. 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).
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
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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).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 deste Edital;
b) descrição dos serviços ofertados, de acordo com o Anexo I deste Edital.
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 neste 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. Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro
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dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.12.
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado.
5.5. As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo
próprio do sistema Comprasnet, 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.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
5.7.
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.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
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 ajustada ao lance final do licitante vencedor e 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 deverá ser encaminhado, 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 sugerido no ANEXO III.
5.13.
Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo
pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
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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 pelo VALOR TOTAL, correspondente ao valor
mensal unitário da bolsa, acrescido da taxa de administração, multiplicado por 14
(número de vagas de estagiários), tudo multiplicado por 12 (meses do ano).
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
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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, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será R$ 203.044,80 (duzentos e
três mil e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), que representa uma média das
várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
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 à 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.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
9.1.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e 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 deverá ser encaminhado, 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 sugerido no ANEXO III.
10 - DA HABILITAÇÃO
10.1.
A habilitação do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

Quanto à qualificação jurídica e fiscal, situação de regularidade 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
a)
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on line do site do Comprasnet, exceto Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de
serviço.

a.1) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirado, 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 os encaminhe, via protocolo, desde que a
data de regularização não seja posterior ao dia da abertura da sessão.
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 6.5. 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.
10.2.
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).
10.3. 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.
10.3.1. 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.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, 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.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.4., 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.
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10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.4.1. e
10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
10.4.1. e 10.4.3. 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.
10.5.
As 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 10.1, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
11.1.
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.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
11.2.
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.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site
www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS

Edital do PE nº 46/2019 (0590350)

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 224

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

12.1.
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.
12.2.
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.
12.3.
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.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
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.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
13.2.
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.
13.3.
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.
14 – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO
14.1.
Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o valor
relativo à taxa de administração poderá ser reajustado, com base na variação do IGP-M
(Índice Geral de Preços de Mercado), calculado e divulgado pela FGV – Fundação Getúlio
Vargas.
14.1.1. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGPM fica eleito
o índice que oficialmente vier a substituí-lo.
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14.2.
Quanto ao valor relativo bolsa e ao auxílio transporte dos estagiários, caberá
a repactuação, para ajustar os valores ao fixado por ato interno do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
15 – DA CONTRATAÇÃO
15.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de
pagamento e de entrega em conformidade com este edital.
15.2.
A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de Empenho
respectiva, devendo confirmar o seu recebimento.
15.3.
Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota de
Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
15.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.3 ou
recusar-se a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será
convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação,
e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1.
A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
16.2.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
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 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
17.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
17.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
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juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
17.4.
Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos
o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções:
a) Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa sobre o valor do item contratado:
b.1) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do
contrato.
b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.
17.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
17.6.
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.
17.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, 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.
17.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.
17.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
17.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
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17.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

17.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
17.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
17.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
18 - DO PAGAMENTO
18.1.
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de
integração deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito
na conta do agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e
sua identificação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.
18.2.
Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o agente de
integração deverá apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento aos
estagiários referente ao mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra
acidentes pessoais em favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de
inclusão do estagiário na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE,
em casos de acidentes pessoais (primeiro pagamento).
18.3.
Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração deverá indicar os
dados bancários para depósito.
18.4.
O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários será
efetuado pelo agente de integração, mensalmente, após a transferência do recurso
financeiro pelo TRE-AL.
18.5.
O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários ao gestor do
contrato no dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a fim de que haja tempo
hábil para o processamento da folha de pagamento e efetivo depósito dos valores
destinados ao pagamento dos estagiários na conta do agente de integração.
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18.6.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária
vigente.
18.7.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de janeiro de 2012, para
que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o subitem
acima.
18.8.
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%
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
19.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou
termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura.
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
20.1.
As obrigações do contratante estão dispostas na Cláusula Nona da minuta do
Contrato (Anexo II).
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
21.1.
As obrigações da contratada estão dispostas na Cláusula Oitava da minuta do
Contrato (Anexo II).
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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22.1.
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.
22.2.
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.
22.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
22.4.
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.
22.5.
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.
22.6.
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.
22.7.
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.
22.8.
Havendo divergência
determinado pelo edital.

entre

o

edital

e

seus

anexos,

prevalecerá

o

22.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade nº 377, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol,
Maceió – AL, CEP: 57051-090.
22.10.
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.
22.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
22.12.
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.
22.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 22.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
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22.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Planilha de Decomposição de Valores;
ANEXO II - Minuta de contrato;
ANEXO III - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.

22.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió, 05 de setembro de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA

1- OBJETO
Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições
públicas e privadas de ensino superior, visando ao desenvolvimento de atividades
conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a legislação pertinente, em
vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados.
Este contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando ao
desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho,
de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV ), por
meio da operacionalização de programa de Estágio de Estudantes.
O Estágio de Estudantes, não obrigatório, será desenvolvido conforme determinação
das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto
pedagógico do curso, informadas pelas Instituições de Ensino, nos termos da Lei nº
11.788/08, tendo como finalidade a preparação para o trabalho produtivo de
educandos.
2 – JUSTIFICATIVA
A presente contratação justifica-se em virtude da necessidade de uma contratada que
faça a intermediação entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -TRE/AL, os
estagiários e as diversas unidades escolares de nível superior do Estado de Alagoas.
3- LOCAL DO ESTÁGIO
As atividades do estágio serão realizadas nas dependências do TRE-AL, em área cujos
serviços guardem estrita correlação com as respectivas áreas de formação profissional.
4- OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO
a) Manter convênios específicos com as Instituições de Ensino, contento as condições
exigidas para a caracterização e definição do Estágio de seus alunos;
b) Obter da Contratante a identificação das áreas de formação de estágio a serem
concedidas;
c) Encaminhar à Contratante os estagiários selecionados de acordo com lista de
classificação;
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d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades
aprovadas pelas Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da
etapa e modalidade do curso de formação do estudante;
e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:



Termo de Compromisso de Estágio – TCE, entre a Contratante, o estudante e a
Instituição de Ensino;
Contratar e manter, durante a vigência do presente contrato, Apólice Coletiva de
Seguro contra Acidentes Pessoais e encaminhar ao TRE-AL a contratação do
seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiários.

f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades
preenchidos pelo Supervisor de estágio da Contratante;
g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente
preenchido pela Contratante;
h) Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a Instituição de
Ensino a conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;
i) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá por meio
de Termos-Aditivos;
j) Controlar e acompanhar a
responsabilidade da Contratante;

elaboração

do

relatório

final

de

estágio,

de

k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de capacitação para
os estagiários;
l) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de
acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo Agente de Integração que
estiverem em estágio nas dependências da CONTRATANTE;
m) Avaliar o local de estágio/instalações da contratante, subsidiando as Instituições de
Ensino conforme determinação da Lei;
n) Assumir a responsabilidade pelo processo administrativo de pagamento das BolsasAuxílio e do auxílio-transporte aos estagiários da Contratante contratados ao abrigo
deste instrumento, mediante a transferência prévia dos recursos mencionados na
letra “p” do item cinco deste Termo;
o) Efetuar, de acordo com a legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do
valor do imposto de renda retido sobre as Bolsas-Auxílio pagas aos estagiários;
p) Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente o informe sobre Bolsas-Auxílio
Concedidas, para fins de declaração do Imposto de Renda.
5 – CABERÁ À CONTRATANTE DE ESTÁGIOS (TRE-AL)
a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o agente de integração,
atendendo as condições definidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos
estágios;
b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;
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c) Receber os estudantes interessados e informar ao agente de integração o nome dos
aprovados para o estágio;
d) Indicar funcionário de seu quadro pessoal, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos de
atividades dos estagiários;
f) Elaborar, semestralmente, para os estagiários, os relatórios de atividades
circunstanciados, dando vista obrigatória dos referidos documentos aos estagiários;
g) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado
pelo Supervisor e pelo Estagiário;
h) Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho por ocasião de
desligamento do estagiário;
i) Informar ao agente de integração a rescisão antecipada de qualquer Termo de
Compromisso de Estágio – TCE, para as necessárias providências de interrupção dos
procedimentos administrativos a cargo do agente de integração;
j) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos que comprovem a
relação de estágio;
l) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio;
m) Conceder recesso remunerado e auxílio-transporte nos termos da Lei nº 11.788/08;
n) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados
pelos estagiários;
o) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de
Compromisso de Estágio.
p) Transferir ao agente de integração, mensalmente, os recursos destinados ao
pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários, indicando os
respectivos valores.
6- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 – Contratar estagiários previamente selecionados, que já tenham cursado , no
mínimo, 40% (quarenta por cento) da carga horária total do curso;
6.2 – Prestação das informações necessárias à integração dos estudantes estagiários;
6.3 – Convocação dos estudantes selecionados/classificados em processo de seleção
pública pelo TRE/AL, seguindo a lista de classificação, ou ainda, estudantes oriundos de
Termo de Cooperação Técnica firmado entre o TRE/AL e órgão da administração
pública;
6.4 – Encaminhamento dos estagiários ao TRE-AL;
6.5 – Elaboração do Termo de Compromisso de Estágio;
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6.6 – O agente de integração deverá contratar seguro contra acidentes pessoais para
seus estagiários, fornecendo-lhes apólice individual de seguro, bem como prestar ao
estagiário integral assistência e/ou sua família, em caso de acidente;
6.7 – Pagamento das Bolsas-Auxílio aos estagiários, após o repasse pelo TRE-AL;
6.8 – Adoção de todas as providências quando da ocorrência de prorrogação e/ou
rescisões dos termos de compromisso dos estagiários, bem como substituições;
6.9 – Organização e manutenção de arquivo de toda documentação enviada;
6.10 – Manter contato com as diversas áreas do TRE-AL envolvidas neste processo;
6.11 – Avaliação periódica dos estagiários;
6.12- Reunião inicial com os supervisores dos estagiários e gestores contratuais,
inclusive para esclarecê-los sobre suas obrigações e o manuseio da página do site do
agente de integração para o controle de frequência e demais questões relacionadas ao
programa de estágio, com a disponibilização de senhas para cada supervisor.
6.13 – Reuniões trimestrais com os supervisores dos estagiários;
6.14 – Manter constante acompanhamento do estagiário junto ao contratante e à
instituição de ensino, verificando o seu desempenho e a regularidade de estudo;
6.15 – Enviar à contratante os formulários necessários à avaliação do estudante,
orientando os supervisores dos estagiários como preenchê-los;
6.16 – Emissão dos Relatórios a cada semestre;
7 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA INTERNET
7.1 – Abertura de novas oportunidades de estágio;
7.2 – Consulta de estagiários ativos;
7.3 – Emissão de certificado com todas as informações do seguro de acidentes;
7.4 – Emissão dos relatórios de estágio;
7.5 – Emissão dos termos de realização de estágio;
7.6 – Rescisões antecipadas de contrato de estágio com geração de protocolo;
7.7 – Solicitação de prorrogação de contrato de estágio;
7.8 – Verificação de data de vigência do contrato;
7.9 – Oferecer portal no respectivo site de forma a facilitar o processamento da folha de
pagamento aos estagiários, remessa de relatórios pelos supervisores e demais
procedimentos administrativos.
8- CARGA HORÁRIA
O estagiário deverá cumprir jornada de 04 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas
semanais, de acordo com o horário de funcionamento da Secretaria deste Tribunal.
9 - REMUNERAÇÃO DO ESTÁGIO
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O estagiário de nível superior receberá, mensalmente, Bolsa-Estágio no valor
corresponde a 01 (um) salário minímo, deduzindo-se os dias de faltas não justificadas,
quando for o caso.
10 - AUXÍLIO TRANSPORTE
Aos estagiários será concedido, a título de auxílio-transporte, o valor fixado pela
municipalidade, sendo pago de acordo com o efetivo comparecimento.
11 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
A contratante efetuará contribuição mensal, a título de taxa de administração, ao
agente de integração.
12- CONTRATO
12.1- No valor da taxa de administração deverão estar inclusos todos os impostos,
taxas e demais encargos/despesas necessários à completa execução dos serviços
contratados, bem como o seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário;
12.2 – A administração do Programa de estágio se incumbirá da administração contratual,
verificação da regularidade acadêmica do estudante, acompanhamento da vigência,
seguro de acidentes pessoais e repasse de bolsa-auxílio e benefícios;
12.3 – O pagamento aos estagiários deverá ser feito pela contratada obrigatoriamente
em até 48 (quarenta e oito) horas após o depósito efetuado pelo TRE-AL referente ao
pagamento da fatura de cobrança.
13- VAGAS
São
14
vagas
conforme,
evento
tal
(para
66.2018.6.02.8000 (evento 0520111 - para 2020).

2019)

e SEI

nº 0009991-

14- VIGÊNCIA
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta)
meses, mediante formalização de Termo Aditivo, após assentimento prévio das partes,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência conforme artigo
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
15 – DO PAGAMENTO
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O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários será efetuado pelo
agente de integração, mensalmente, após a transferência do recurso financeiro pelo
TRE-AL.
O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários ao gestor do contrato no
dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a fim de que haja tempo hábil para
o processamento da folha de pagamento e efetivo depósito dos valores destinados ao
pagamento dos estagiários na conta do agente de integração.
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de integração
deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito na conta do
agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e sua
identificação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.
Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o agente de integração deverá
apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento aos estagiários referente ao
mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra acidentes pessoais em
favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de inclusão do estagiário na
cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de acidentes
pessoais (primeiro pagamento).
Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração deverá indicar os dados
bancários para depósito.
16 – DO ESTABELECIMENTO DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO
É indispensável a existência de estabelecimento local (escritório em Maceió) pelo
agente de integração, a fim de oferecer suporte administrativo e operacional de forma
presencial à Contratante.
17 – DO ORÇAMENTO
As
despesas
ocorrerão
à
conta
do
orçamento
disponível
na LOA
2019 (evento 0543510) e LOA 2020, em fase de elaboração, conforme SEI 000999166.2018.6.02.8000 (evento 0520111).
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções:
18.1.1 - Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;
18.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado:
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18.1.2.1 – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do contrato.
18.1.2.2 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.
18.2 – As sanções administrativas
cumulativamente com as demais.

aqui

previstas

poderão

ser

impostas

19 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO
A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução
vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que
será comunicado ao agente de integração.
20 – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o
competente para dirimir as questões decorrentes da contratação.
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ANEXO I-A
Planilha de Decomposição de Valores

Descrição do
Custo
Taxa de
Intermediação
Valor da bolsa
Valor valetransporte

Número de
Vagas

Valor Unitário Valor Total
mensal
Mensal

Valor Total
Anual

14

R$

R$

R$

14

R$

R$

R$

14 X R$

R$

R$

R$
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
Contrato nº XX/2019
Processo nº 0004332-88.2019.6.02.8000
MINUTA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INTERMÉDIAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, CELEBRADO
ENTRE A UNIÃO, ATRAVÉS 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, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado
seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro,
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa
__________, situada à _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador
da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de
intermediação empresa-escola, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº
5.450/2005 e no Edital do Pregão Eletrônico n° 46/2019, devendo ser observadas as
seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 e
8.666/93, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas
normativos.
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Lei nº 11.788/2008, a Resolução nº
15.681/2016 alterada pela Resolução nº 15.925/2018 do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de direito público e, supletivamente,
notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078/90, os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Além da
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, sobre
Norma de Contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a prestação dos serviços de
intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem,
em conformidade com a legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio
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para estudantes interessados, tudo
anexos.

conforme Edital do Pregão nº 46/2019

e seus

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços objeto deste Contrato serão executados em estrita conformidade
com os mandamentos e especificações do Edital do Pregão nº 46/2019 do TRE/AL,
especialmente do seu ANEXO I, e com os termos da proposta de preços da Contratada,
os quais integram este instrumento independentemente de transcrição.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS
Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à
Contratada, o valor total de R$ XX (XXXX), para 12 (doze) meses de contratação,
decomposto conforme tabela a seguir:

Descrição do Custo
Taxa de
Intermediação
Valor da bolsa
Valor vale-transporte

Número de
Vagas

Valor Unitário
mensal

Valor Total
Mensal

Valor Total
Anual

14

R$

R$

R$

14

R$

R$

R$

14 X R$

R$

R$

R$

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de
integração deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito
na conta do agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e
sua identificação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o
agente de integração deverá apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento
aos estagiários referente ao mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra
acidentes pessoais em favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de
inclusão do estagiário na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE,
em casos de acidentes pessoais (primeiro pagamento).
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração
deverá indicar os dados bancários para depósito.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos
estagiários será efetuado pelo agente de integração, mensalmente, após a
transferência do recurso financeiro pelo TRE-AL.
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PARÁGRAFO QUARTO O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários
ao gestor do contrato no dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a fim de
que haja tempo hábil para o processamento da folha de pagamento e efetivo depósito
dos valores destinados ao pagamento dos estagiários na conta do agente de
integração.
PARÁGRAFO QUINTO O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a
legislação tributária vigente.
PARÁGRAFO SEXTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de janeiro de
2012, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o
subitem acima.
PARÁGRAFO SÉTIMO 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%
CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica),
compromissadas pela Nota de Emprenho nº xxx, de xx de xxx de 2019, no valor de R$
xxx.
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PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
a) Manter convênios específicos com as Instituições de Ensino, contento as condições
exigidas para a caracterização e definição do Estágio de seus alunos;
b) Obter da Contratante a identificação das áreas de formação de estágio a serem
concedidas;
c) Encaminhar à Contratante os estagiários selecionados de acordo com lista de
classificação;
d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades
aprovadas pelas Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da
etapa e modalidade do curso de formação do estudante;
e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:



Termo de Compromisso de Estágio – TCE, entre a Contratante, o estudante e a
Instituição de Ensino;
Contratar e manter, durante a vigência do presente contrato, Apólice Coletiva de
Seguro contra Acidentes Pessoais e encaminhar ao TRE-AL a contratação do
seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiários.

f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades
preenchidos pelo Supervisor de estágio da Contratante;
g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente
preenchido pela Contratante;
h) Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a Instituição de
Ensino a conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;
i) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá por meio
de Termos-Aditivos;
j) Controlar e acompanhar a
responsabilidade da Contratante;

elaboração

do

relatório

final

de

estágio,

de

k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de capacitação para
os estagiários;
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l) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de
acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo Agente de Integração que
estiverem em estágio nas dependências da CONTRATANTE;
m) Avaliar o local de estágio/instalações da contratante, subsidiando as Instituições de
Ensino conforme determinação da Lei;
n) Assumir a responsabilidade pelo processo administrativo de pagamento das BolsasAuxílio e do auxílio-transporte aos estagiários da Contratante contratados ao abrigo
deste instrumento, mediante a transferência prévia dos recursos mencionados na
letra “p” do item cinco deste Termo;
o) Efetuar, de acordo com a legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do
valor do imposto de renda retido sobre as Bolsas-Auxílio pagas aos estagiários;
p) Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente o informe sobre Bolsas-Auxílio
Concedidas, para fins de declaração do Imposto de Renda;
q) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A contratada deverá ainda:
a)
Contratar estagiários previamente selecionados, que já tenham cursado, no
mínimo, 40% (quarenta por cento) da carga horária total do curso;
b)

Prestação das informações necessárias à integração dos estudantes estagiários;

c)
Convocação dos estudantes selecionados/classificados em processo de seleção
pública pelo TRE/AL, seguindo a lista de classificação, ou ainda, estudantes oriundos de
Termo de Cooperação Técnica firmado entre o TRE/AL e órgão da administração
pública;
d)

Encaminhamento dos estagiários ao TRE-AL;

e)

Elaboração do Termo de Compromisso de Estágio;

f)
O agente de integração deverá contratar seguro contra acidentes pessoais para
seus estagiários, fornecendo-lhes apólice individual de seguro, bem como prestar ao
estagiário integral assistência e/ou sua família, em caso de acidente;
g)

Pagamento das Bolsas-Auxílio aos estagiários, após o repasse pelo TRE-AL;

h)
Adoção de todas as providências quando da ocorrência de prorrogação e/ou
rescisões dos termos de compromisso dos estagiários, bem como substituições;
i)Organização e manutenção de arquivo de toda documentação enviada;
j)Manter contato com as diversas áreas do TRE-AL envolvidas neste processo;
k)

Avaliação periódica dos estagiários;
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l) Reunião inicial com os supervisores dos estagiários e gestores contratuais, inclusive
para esclarecê-los sobre suas obrigações e o manuseio da página do site do agente de
integração para o controle de frequência e demais questões relacionadas ao programa
de estágio, com a disponibilização de senhas para cada supervisor.
m)

Reuniões trimestrais com os supervisores dos estagiários;

n)
Manter constante acompanhamento do estagiário junto ao contratante e à
instituição de ensino, verificando o seu desempenho e a regularidade de estudo;
o)
Enviar à contratante os formulários necessários à avaliação do estudante,
orientando os supervisores dos estagiários como preenchê-los;
p)

Emissão dos Relatórios a cada semestre;

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.
PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, 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, com a nova redação dada pelo
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:
a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o agente de integração,
atendendo as condições definidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos
estágios;
b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;
c) Receber os estudantes interessados e informar ao agente de integração o nome dos
aprovados para o estágio;
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d) Indicar funcionário de seu quadro pessoal, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos de
atividades dos estagiários;
f) Elaborar, semestralmente, para os estagiários, os relatórios de atividades
circunstanciados, dando vista obrigatória dos referidos documentos aos estagiários;
g) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado
pelo Supervisor e pelo Estagiário;
h) Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho por ocasião de
desligamento do estagiário;
i) Informar ao agente de integração a rescisão antecipada de qualquer Termo de
Compromisso de Estágio – TCE, para as necessárias providências de interrupção dos
procedimentos administrativos a cargo do agente de integração;
j) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos que comprovem a
relação de estágio;
l) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio;
m) Conceder recesso remunerado e auxílio-transporte nos termos da Lei nº 11.788/08;
n) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados
pelos estagiários;
o) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de
Compromisso de Estágio.
p) Transferir ao agente de integração, mensalmente, os recursos destinados ao
pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários, indicando os
respectivos valores.
CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura
contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União, podendo o prazo de vigência ser prorrogado até o limite legal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Visando à adequação aos novos preços praticados no
mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de
1 (um) ano, o valor relativo à taxa de administração poderá ser reajustado, com base
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na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), calculado e divulgado pela
FGV – Fundação Getúlio Vargas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do
IGPM fica eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quanto ao valor relativo bolsa e ao auxílio transporte dos
estagiários, caberá a repactuação, para ajustar os valores ao fixado por ato interno do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 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 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as
seguintes sanções:
a) Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa sobre o valor do item contratado:
b.1) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do
contrato.
b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.
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PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL
ou cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO QUINTO - 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 SEXTO - O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados,
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 SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO OITAVO - Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios
de 0,5% (meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO NONO O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao contratado.
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos.
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha
que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.
PARÁGRAFO TREZE Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAFO CATORZE Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO
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Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada,
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA
QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE
PREÇOS DA CONTRATADA
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do
Edital do Pregão Eletrônico n° 46/2019 e às estipulações da proposta de preços da
Contratada, evento SEI nº XXXX.
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 da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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 e
testemunhas abaixo:
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente do TRE/AL
Pela Empresa

Representante da empresa
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ANEXO III
Pregão Eletrônico nº 46/2019
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
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?
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EDITAL Nº 51 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019

PROCESSO Nº: 0004332-88.2019.6.02.8502
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 23 de setembro de 2019
Horário Abertura: 14 horas
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio
da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a
contratação dos serviços de intermediação empresa-escola visando a
operacionalização de estágio para estudantes interessados, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/15 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei nº 11.788/2008, a Resolução nº 15.681/2016
alterada pela Resolução nº 15.925/2018 do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, a Lei Complementar nº 123/2006, a Resolução nº 23.234/2010 do
Tribunal Superior Eleitoral, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio
da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de
Fornecedores – nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste
Tribunal, bem como, pela Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
nº 15.787/2017, e no que couber, pela Lei nº 8.078/90 e demais exigências
deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.

O presente Pregão tem por objeto a contratação dos serviços de
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intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de
ensino superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes
de propiciarem, em conformidade com a legislação pertinente, em vigor, a
operacionalização de estágio para estudantes interessados, conforme
especificações e condições previstas neste edital e seus anexos.
2 – DA VIGÊNCIA
2.1.
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da
assinatura contratual, com eﬁcácia legal após a publicação do seu extrato no
Diário Oﬁcial da União, podendo o prazo de vigência ser prorrogado até o
limite legal.

3 - DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo
pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no
Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste
Edital e seus anexos.
3.2.
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;
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3.3.5. 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).
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.
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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).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 deste Edital;
b) descrição dos serviços ofertados, de acordo com o Anexo I deste Edital.
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 neste
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. 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.
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do
produto ofertado.
5.5.

As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em
Edital 51 (0590356)

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 254

campo próprio do sistema Comprasnet, 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.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
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.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições
relativas aos objetos desta licitação e as descrições constantes no
Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições
constantes neste edital.
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 ajustada ao lance ﬁnal do licitante vencedor e 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
deverá ser encaminhado, 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 sugerido no ANEXO
III.
5.13.
Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado
pelo pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida.
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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 pelo VALOR TOTAL, correspondente
ao valor mensal unitário da bolsa, acrescido da taxa de administração,
multiplicado por 14 (número de vagas de estagiários), tudo
multiplicado por 12 (meses do ano).
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
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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, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8 .2 .
Como critério de aceitabilidade dos preços, será R $ 203.044,80
(duzentos e três mil e quarenta e quatro reais e oitenta centavos),
que representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de
modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar
em busca de preços inferiores.
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 à apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.

Edital 51 (0590356)

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 257

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.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
9.1.
A proposta ajustada ao lance ﬁnal da licitante vencedora e 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
deverá ser encaminhado, 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 sugerido no ANEXO
III.
10 - DA HABILITAÇÃO
1 0 .1 .
A habilitação do licitante vencedor será veriﬁcada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

1.

Quanto à qualiﬁcação jurídica e ﬁscal, situação de regularidade 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 Estadual, por se tratar de prestação de serviço.

a.1) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirado, 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 os encaminhe, via protocolo,
desde que a data de regularização não seja posterior ao dia da abertura da
sessão.
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
6.5. 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
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anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
10.2.
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).
10.3. 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.
10.3.1. 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.
10.4.
A comprovação da regularidade ﬁscal das licitantes Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, 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.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
ﬁscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., 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.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização ﬁscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização ﬁscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Nº 8.666, de 1993, sendo
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facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
As 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 10.1, serão inabilitadas, não se admitindo
complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para ﬁns de habilitação, a veriﬁcação pelo TRE/AL nos sítios oﬁciais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
11.1.
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@treal.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será deﬁnida e
publicada nova data para realização do certame.
11.2.
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.gov.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site
do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestála ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
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12.2.
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.
12.3.
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.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles
atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
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.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
13.2.
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.
13.3.
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.
14 – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO
14.1.
Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado,
desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1
(um) ano, o valor relativo à taxa de administração poderá ser reajustado, com
base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), calculado e
divulgado pela FGV – Fundação Getúlio Vargas.

Edital 51 (0590356)

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 261

14.1.1. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGPM ﬁca
eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo.
14.2.
Quanto ao valor relativo bolsa e ao auxílio transporte dos
estagiários, caberá a repactuação, para ajustar os valores ao ﬁxado por ato
interno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
15 – DA CONTRATAÇÃO
15.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante contrato, no qual constarão todas as especiﬁcações do objeto, valor,
prazos de pagamento e de entrega em conformidade com este edital.
15.2.
A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a
Nota de Empenho respectiva, devendo confirmar o seu recebimento.
15.3.
Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da
Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato.
15.4.
Se a licitante vencedora não ﬁzer a comprovação referida no item
15.3 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento
contratual, será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada
a ordem de classiﬁcação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação
das sanções cabíveis.
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1.
A execução dos serviços será acompanhada, ﬁscalizada e atestada
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
16.2.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de
medidas necessárias e/ou convenientes.
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negarse em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
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execução de seu objeto, 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 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
17.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ﬁcará sujeito
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
17.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontandoas dos pagamentos a serem efetuados.
17.4.
Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá,
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração
as seguintes sanções:
a) Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa sobre o valor do item contratado:
b.1) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio
por cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do
objeto, descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda
quando não atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo
gestor do contrato.
b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em
virtude de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
17.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
17.6.
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.
17.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados, 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
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execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
17.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
17.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para
o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de
juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
17.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
17.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

17.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
17.13.
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 n os 8.666/1993 e
10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
17.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.

18 - DO PAGAMENTO
18.1 .
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o
agente de integração deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e
consequente depósito na conta do agente de integração no prazo de 5 (cinco)
dias úteis. A partir do depósito e sua identiﬁcação, o agente de integração
terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o pagamento em favor dos
estagiários.
18.2.

Para ﬁns de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o agente de
Edital 51 (0590356)

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 264

integração deverá apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento
aos estagiários referente ao mês anterior; comprovante de pagamento do
seguro contra acidentes pessoais em favor dos estagiários (primeiro
pagamento); comprovante de inclusão do estagiário na cobertura do FUNDO
DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de acidentes pessoais
(primeiro pagamento).
18.3.
Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração deverá
indicar os dados bancários para depósito.
18.4.
O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários
será efetuado pelo agente de integração, mensalmente, após a transferência
do recurso financeiro pelo TRE-AL.
18.5.
O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários ao
gestor do contrato no dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a ﬁm
de que haja tempo hábil para o processamento da folha de pagamento e
efetivo depósito dos valores destinados ao pagamento dos estagiários na
conta do agente de integração.
18.6.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos ﬁscais em conformidade com a
legislação tributária vigente.
18.7.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota ﬁscal
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV
da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de
janeiro de 2012, para que sobre o valor do pagamento não incidam as
retenções de que trata o subitem acima.
18.8.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I = 0,0001644

I= (6/100)
365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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19.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e
Gestão Administrativas)- Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
19.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua
cobertura.
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
20.1.
As obrigações do contratante estão dispostas na Cláusula Nona da
minuta do Contrato (Anexo II).
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
21.1.
As obrigações da contratada estão dispostas na Cláusula Oitava da
minuta do Contrato (Anexo II).
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1.
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.
22. 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.
22.3 .
As proponentes serão responsáveis pela ﬁdelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
22. 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.
22.5.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
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do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
22.6.
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.
22.7.
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.
22.8 .
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado pelo edital.
22.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Sala da Seção de Licitações e Contratos,
6º andar – Farol, Maceió – AL, CEP: 57051-090.
22.10. 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.
22.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
22. 1 2 . 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.
22.1 3 . O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especiﬁcado no item 22.9, no
caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
22.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Planilha de Decomposição de Valores;
ANEXO II - Minuta de contrato;
ANEXO III - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do

Contrato.
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22.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió, 05 de setembro de 2019.

Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPONÍVEIS NO DOCUMENTO Nº
0590350.
Em 05 de setembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 06/09/2019, às 08:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0590356 e o código CRC 0A4F2EB7.
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SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Di...
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvis...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
05/09/2019 14:16:50
Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação
Pedido de Cotação
Eventos
Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 06/09/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta
Sub-rogação
mesma data.
Apoio
SairResumo do Aviso de Licitação
Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação

Nº da Licitação

Pregão

00046/2019

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0004332-88.2019

Menor Preço

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Equalização de ICMS

Internacional

Quantidade de Itens
1
Objeto
Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a
legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.
Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

06/09/2019

Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da
Licitação

A partir de 06/09/2019

Em 23/09/2019

às 08:00

às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011
Gestão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Empenho

00001

2019

NE

000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação
Aviso de Licitação

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0590359)
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Nº da UASG
UASG
Sair
70011

2019

Pregão
Concorrência
Tomada de Preços
Convite
Concurso

UASG
Origem
70011

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

* Ano da Licitação
/

Modalidade de Licitação

Pesquisar

UASG de Atuação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação
00046

05/09/2019 14:17:56

Pesquisar Licitação

Situação da Licitação
Revogada
Anulada
Suspensa

Característica da Licitação
Tradicional
Registro de Preço (SRP)

Limpar
Modalidade de
Licitação

Pregão Eletrônico

Nº da
Licitação
00046/2019

Característica
Tradicional

Objeto
Contratação dos serviços de intermediação empresaescola, junto às instituições públicas e privadas ...

Situação Atual
da Licitação

Ação

Licitação A
Publicar

Visualizar

Um registro encontrado.

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão

05/09/2019 14:18:14

Visualizar Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00046/2019

Nº do Processo

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Tipo de Licitação

0004332-88.2019

Menor Preço

Quantidade Informada de Itens

Itens Incluídos

1

Equalização de ICMS

Internacional

Itens Cancelados

1

0

Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas
Obras ou Serviços de Engenharia
Objeto
Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a
legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.
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
031.432.604-91

Nome

Função

ORLANDO ROCHA FILHO

Presidente em Exercício do Tre/al - Ordenador de De

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

06/09/2019
CPF do Responsável

Nome

Função

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

012.995.344-06

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG

Gestão
70011

Empenho
00001

2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital

Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 06/09/2019

Das 08:00 às 17:00 e das

às

Endereço
Logradouro

Bairro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Farol

Município/UF

DDD

Telefone

Ramal

27855 - Maceió/AL

82

21227764

7765

Fax

Entrega da Proposta
A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br
Abertura da Licitação
Em 23/09/2019

às 14:00

no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação
05/09/2019

CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação

às 14:16

954.470.834-00

Histórico de Matérias

Id Transação

Id
Matéria

0700110500046201900001 11997590

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

05/09/2019
14:16

95447083400

06/09/2019

Em
Editoração

05/09/2019
14:16

Sim

Visualizar

Edital / Relação de Itens

Grupos

Itens

Nova Pesquisa de Licitações
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1 of 1

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitaca...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão
Quantidade Informada de Itens

05/09/2019 14:18:37

Itens da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00046/2019
Itens Incluídos

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Itens Cancelados

1

1

0

Filtro
Nº do Item

Itens Vinculados ao
Grupo

Descrição do Item

Critério de Julgamento

Todos

Tipo de Benefício

Todos

Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010
Utiliza Margem de Preferência
Itens Inconsistentes
Itens Cancelados

Pesquisar

Nº
do
Item

1

Limpar

Tipo
de
Item
(*)

Item

Situação
do Item
na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

S

15156 Administração ,
execução projeto
educacional convênio , estágio
, universitário ,
monitor

-

1

Unidade

Menor Preço

Tipo de Decr.
Benefício 7174

-

Não

Margem de
Preferência
(%)

Grupo

Consistente?

Ação

-

-

Sim

Visualizar

Um registro encontrado.
(*) M - Material

S - Serviço

Licitação

Edital / Relação de Itens

Grupos

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0590359)
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão

05/09/2019 14:18:57

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00046/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

1

Serviço

15156 - Administração , execução projeto educacional - convênio , estágio , universitário , monitor

Descrição Detalhada
Serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino superior, visando
ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a legislação pertinente,
em vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados, conforme especificações e condições
previstas no edital e seus anexos.
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Unidade

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Sem Benefício

Não Agrupado

Valor Total Estimado (R$)
203.044,80

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
14/06/2019

194.004,80

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Ir para o Item: 1

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens
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7
8
9

ISSN 1677-7069

Nº 173, sexta-feira, 6 de setembro de 2019

Último dia para pagamento do valor da inscrição
Divulgação das solicitações de isenção deferidas e indeferidas, no site da Fundação Carlos Chagas
Divulgação das solicitações de isenção deferidas e indeferidas, após análise de recursos, no site da Fundação Carlos Chagas
Publicação do Edital de Convocação para as Provas e envio do Cartão Informativo
Aplicação das Provas Objetivas, Estudo de Caso e Discursiva - Redação
Divulgação do Gabarito e das Questões das Provas Objetivas
Publicação no Diário Oficial da União do Edital de Resultado das Provas Objetivas, Estudo de Caso e Discursiva - Redação.

02/10/2019
19/09/2019
30/09/2019
11/11/2019
01/12/2019
02/12/2019
31/01/2020

Obs: CRONOGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÃO

DIRETORIA-GERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 0036443-20.2019.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 04.015.10.2019, firmado em
04/09/2019; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º
59.949.362/0001-76; Contratada: SOLUTI - SOLUCÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A,
CNPJ nº 09.461.647/0001-95; Objeto: prestação de serviço de Emissão de Certificados
Digitais Cert-JUS, tipo A3 e-CPF, com validade de 03 anos e emissão em Nuvem e em
dispositivos criptográficos-token USB; Vigência: a partir da data de sua assinatura, pelo
período 36 meses; Valor Total: R$ 12.497,50; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico
nº 013/2019, com fundamento na Lei nº 8.666/93; Signatários: pelo Contratante, a Sr.
Paulo Roberto Serraglio Júnior, Diretor-Geral, e pela Contratada, a Sr. Eduardo Pereira dos
Santos, Procurador.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0005654-62.2019. Objeto: Registro de Preços de mobiliários necessários ao
bom funcionamento dos Cartórios Eleitorais e do Fórum Eleitoral de Maceió. Total de Itens
Licitados: 3. Edital: 06/09/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700115-00045-2019. Entrega das Propostas: a partir de 06/09/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/09/2019 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público os preços
registrados no Sistema de Registro de Preços, conforme descrição abaixo. A ata está
disponível
na
internet,
no
endereço
eletrônico
http://web.trf3.jus.br/contas/AtasRegistroPrecos.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 05/09/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019 - UASG 70011

Processo nº 0009205-26.2019.4.03.8000
Pregão Eletrônico nº 011/2019-RP
Ata de Registro de Preços n.º 12.009.10.2019
Validade: 28/02/2020
Fornecedor: J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI (CNPJ n° 06.910.908/0001-19)
Classificação: 1º lugar
Lotes
Descrição
Preço R$
01
Açúcar cristal, em pacote de 5kg, marca Guarani.
11,01
/
pacote
02
Adoçante dietético líquido, em embalagem com 100ml, marca
10,22
Zero Cal.

Nº Processo: 0004332-88.2019. Objeto: Contratação dos serviços de intermediação
empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino superior, visando ao
desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a
legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio para estudantes
interessados, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 06/09/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700115-00046-2019. Entrega das Propostas: a partir de 06/09/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/09/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

São Paulo, 4 de setembro de 2019.
TÂNIA MARIA GUIDO
Diretora

(SIASGnet - 05/09/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019 - UASG 90031

CONTRATO 039/2019, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, PUBLICIDADE, PROPAGANDA
E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME. OBJETO: Serviço de impressão e veiculação de outdoor.
VALOR TOTAL: R$ 110.150,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 28/2019 e Lei 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.93 Ação 02.126.0570.7832.0001. PAD:
8.760/2019. VIGÊNCIA: Da data de assinatura até 31.12.2019. ASSINATURA: 05/09/2019.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o Sr. Pedro Henrique de Abreu
Cunha, pela Contratada.

Nº Processo: 8109-12.2019.4.05. Objeto: Registro de Preços para aquisição da subscrição
de Licenças do Software Adobe Creative Cloud for Teams para o Tribunal Regional Federal
da 5ª Região (Órgão Gerenciador), Justiça Federal de 1ª Instância de Pernambuco e Justiça
Federal de 1ª Instância da Paraíba (Órgãos Participantes).. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
06/09/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n
- Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife, Bairro do Recife - Recife/PE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90031-5-00031-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 06/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
19/09/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Não será
permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em
caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG
do portal Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019 - UASG 70015

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

Nº Processo: 300220196.08.8000. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
solução de infraestrutura hiperconvergente para datacenter.. Total de Itens Licitados: 11.
Edital: 06/09/2019 das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Joao Batista Parra, 575, Praia do
Sua, Praia do Suá - Vitória/ES ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70015-500040-2019. Entrega das Propostas: a partir de 06/09/2019 às 12h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/09/2019 às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Senhores Licitantes, ocorrendo divergência
entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT/CATSER) e no Termo de
Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último. A fim de tornar mais ágil a fase
de habilitação, favor observar o disposto no item 9.10 do edital. .

(SIASGnet - 05/09/2019) 90031-00001-2019NE000089

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato n° 33/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada: NOVASISTEMAS
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ n° 66.512.682/0001-20. Objeto: Prestação de
serviços continuados de suporte técnico on site para manutenção corretiva, incluindo
o fornecimento de peças de reposição para Storage Hitachi de produção do TRF5ªR.
Fundamento Legal: PAV n° 0001615-34.2019.4.05.7000-TRF5ªR; Pregão n° 06/2019; ARP
n° 03/2019-TRF5ªR. Lei n° 10.520/2002; Dec. n° 3.555/2000; Dec. n° 5.450/2005; Lei
Comp. n° 123/2006; Dec. n° 8.538/2005; Dec. n° 7.892/2013; Dec. n° 7.174/2010; IN
n° 04/2014-SLTI/MPOG; Res. n° 279/2013-CF-RES e Lei n° 8.666/1993. Valor global: R$
60.000,00(sessenta mil reais). Recursos Orçamentários: PT n° 085339; ED n° 339040; NE
n° 817/2019, datada de 30/08/2019 na modalidade global, no valor de R$ 21.666,67.
Vigência: por 12(doze)meses, a partir da data de sua assinatura. Assinatura:
05/09/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR e José Antônio
dos Santos Prata, representante da Contratada.

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Chefe da Seção de Licitação
(SIASGnet - 05/09/2019) 70015-00001-2019NE000156

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Procedimento Administrativo Digital nº 7451/2018. Objeto: Locação de imóvel para abrigar
o Cartório Eleitoral da 44ª Zona Eleitoral (Planaltina-GO) pelo período de 36 meses.
Contratado: AF de Miranda Premier Shopping - ME. CNPJ: 00.572.271/0001-11.
Fundamento legal: Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93. Valor mensal: R$ 7.000,00 (sete mil
reais). Ratificação da dispensa de licitação: em 03/09/2019, pelo Senhor Wilson Gamboge
Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo (SEI) n.º 0001284-05.2019.6.01.8000. Quarto Termo Aditivo ao Contrato
TRE/AC n.º 23/2016. Contratante: TRE/Acre. Contratada: PROTEGE S/A. (CNPJ
43.035.146/0054-97). Objeto: Prorrogar, com fundamento no art. 57, II, da Lei n.º
8.666/93, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 11/9/2019 e término em
10/9/2020, o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Terceira do instrumento
original. Data de assinatura: 05/9/2019. Signatários: Jonathas Santos Almeida de
Carvalho, Diretor-Geral do TRE/Acre, e Samuel Costa dos Santos, representante da
Contratada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019090600168

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Procedimento Administrativo Digital nº 1173/2019. Objeto: Fornecimento da licença de uso
do software gerencial ContratosGov. Contratado: Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública INP - LTDA ME (CNPJ: 10.498.974/0001-09).
Fundamento legal: art. 25, caput, da Lei nº 8666/93. Valor total: R$ 49.980,00 (quarenta e
nove mil novecentos e oitenta reais). Ratificação da inexigibilidade de licitação: em
02/09/2019, pelo Senhor Wilson Gamboge Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO.
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU (0590932)

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

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2019.

À CPREG, após publicação do Aviso de Licitação no
DOU e no Portal da Transparência, para realização do
certame.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 06/09/2019, às 08:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0590937 e o código CRC 75B46079.

0004332-88.2019.6.02.8502

Despacho SLC 0590937

0590937v1

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 275



;<=>?@ABCDE?@ABCFE;G>;HE>C?@ACI@CJ>=HDDK>CI;CLHJHM@NK>CI>C
MEHOPQ@LCE;GH>Q@LC;L;HM>E@LCI;C@L@G>@DC
CCCCCCCCCRSSTUVWXCH=FPGQ@NK>CI>C;IHM@LBC
CCCCCCCCCYZ[Z\ZUVZXCFE;GK>C;L;ME]QHJ>CQ^C_`abcdeC
C fgVghiWhjUklmWhighnZSSoWhpqrsmlgXhbtaceabcdeBC
C uW\gXCd_vccwC?xyz{z|yC}~COz|ABC
CCCCCCCCChp\WlZSSWhRimUmSV\gVmWXh^Cccc_ttbBbcdeB̀BcbBcbC
h RhRjhhRjRhfhjYRhpYnRhnRhfRh
pphZ\ZSghiZhim\ZmVWh\mgiWhlWhSZiZhUghlmigiZhiZhpg\hiZhmUgShSVgiWhiZh
mUgShZ\gmShsWlgsmgighUghYTghZUZimVWhgsgig\ZShhngsghhgUig\hZUV\Wh
lmigiZhpg\hiZhmUgShhZh ¡¡hmUSl\mVghUWhp¢£¤hSWrhU¥h
¡¦§¡ ¦¨£¡¡¡¦¨§hW\hSZThYZ\ZSZUVgUVZhZ©gshmU[\ggSSmUgiWhZh
VZZSVmgZUVZhZhTmh\ZSZmVWSgZUVZhªh«WU\WSgh\ZSZU¬ghiZhhghlWh
[Tsl\WhUghsZmh¦¡¡£¡¡hUWhg\©\g[Wh¥hiWhR\Vm©Wh§¦highZmhU¥hh® hiZh¦hiZh
T̄U«WhiZh¦°°hUWhfZl\ZVWhU¥h§¡£¡¡hg\Vh¦®hlWrmUgiWShlWhg\Vh¦¦hmUlmSWhjjh
g\ZSZUVg\hh
CCCH=FPGQ@NK>CI>C;IHM@LCFE;GK>C;L;ME]QHJ>CQ^C_`abcdeC
RV\g±ShiWSh[gVWShZhiWSh[TUigZUVWShgrgmWh\Z²TZ\ZUiWhg\ghVgUVWhghlWZVZUVZh
g\Zlmg¬oWh̄Ts©gZUVWhZhgimSSoWh
h cdCI>C>O³;M>vh
´µ¶·¸¹º¶»¶¼µ½¾¿À¹º¾ÁÂÃÄÅÆÇÈº
ÇÉÇÉº¹ºÊËÌÍÌÎÏÌº́ËÌÐÑÒºÏÌÓºÊÒËºÒÔÕÌÏÒºÖº×ÒÎÏËÖÏÖØÑÒºÙÒÍºÍÌËÚÛØÒÍºÙÌºÛÎÏÌËÓÌÙÛÖØÑÒº
ÌÓÊËÌÍÖÜÌÍ×ÒÝÖÞºÕßÎÏÒºàÍºÛÎÍÏÛÏßÛØáÌÍºÊâÔÝÛ×ÖÍºÌºÊËÛÚÖÙÖÍºÙÌºÌÎÍÛÎÒºÍßÊÌËÛÒËÞº
ÚÛÍÖÎÙÒºÖÒºÙÌÍÌÎÚÒÝÚÛÓÌÎÏÒºÙÌºÖÏÛÚÛÙÖÙÌÍº×ÒÎÕßÎÏÖÍº×ÖÊÖãÌÍºÙÌºÊËÒÊÛ×ÛÖËÌÓÞºÌÓº
×ÒÎäÒËÓÛÙÖÙÌº×ÒÓºÖºÝÌÐÛÍÝÖØÑÒºÊÌËÏÛÎÌÎÏÌÞºÌÓºÚÛÐÒËÞºÖºÒÊÌËÖ×ÛÒÎÖÝÛãÖØÑÒºÙÌºÌÍÏåÐÛÒº
ÊÖËÖºÌÍÏßÙÖÎÏÌÍºÛÎÏÌËÌÍÍÖÙÒÍÞº×ÒÎäÒËÓÌºÌÍÊÌ×ÛäÛ×ÖØáÌÍºÌº×ÒÎÙÛØáÌÍºÊËÌÚÛÍÏÖÍº
ÎÌÍÏÌºÌÙÛÏÖÝºÌºÍÌßÍºÖÎÌæÒÍÉº
ºº
C
!"!#$%&'(#)!*+6,,+2-."#)/0!"%)&
1)2#!3$"*435706172,899:792:
Anexo IMPUGNAÇÃO EDITAL PE 46/2019 (0593324)

1234262678839
SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 276



;<=> ?@>ABCDBEAFGF?@?B>?@>DHBEBIAB>FCDJKI@LMNO>
PQRSTUTVWTQXYZ[\]P^_`QUTQabcQWTdRTUWefbgQWTVhiQTdQfeUWbgQjkTQiQRSbciQ
RSTfeUWiQRbSbQedRklVbmniQbiQoheWbpQqQhTQrsQthieUuQhebUQvWTeUgQbVWTUQhbQhbWbQaewbhbQ
RbSbQbxTSWkSbQhbQUTUUniQRvxpeybgQyiVaiSdTQRSTfeUWiQPSWzQ{|gQ}Qs~gQhbQTeQz|Q
TQPSWzQ|gQ}Q|~QTySTWiQz{rsrrzQQ
idiQWbdxqdgQhiQheURiUWiQViQRSRSeiQo XPQZo\_`Qoo]X`Q]~Q
{sr|Q||QQPQXYZ[\]P^_`QoQZo X`QoQoPoXYo]`gQUkxeWTdQ
||g|QhiQRSTUTVWTQoheWbpzQTVniQfTbdiUQbxbewiQ
o XPQZo\_`Qoo]X`Q]~Q{sr|Q
||QQPQXYZ[\]P^_`QoQZo X`QoQoPoXYo]`QQ
||z|zQPWqQrsQthieUuQhebUQvWTeUQbVWTUQhbQhbWbQaewbhbQRbSbQbxTSWkSbQhbQUTUUniQ
RvxpeybgQjkbpjkTSQRTUUibQRihTSQedRklVbSQiQbWiQyiVfiybWSeiQhiQRSTUTVWTQRSTlnigQ
TVfebVhiQbQRTmbQedRklVbWSebQbiQTVhTSTmiQTpTWSVeyiQUpyWSTbpzkUzxSzQQ
PUUedQUTVhigQyidiQbQhbWbQRSTfeUWbQRbSbQbxTSWkSbQhiQSTaTSTVWTQTSWbdTQqQhebQ
<>>>><;g>STUWbgQRiSWbVWigQjkTQiQTVybdeVbdTVWiQhTUWbQ
XYZ[\]P^_`gQVbQRSTUTVWTQhbWbgQqQdbVeaTUWbhbdTVWTQABCDBEAFG@zQQ
;=>?@E>DHB FCFI@HBEO>
odQpeyeWbm¡TUQTweUWTdQhTWTSdeVbhiUQixTWiUQbQUTSTdQpeyeWbhiUQhiVhTQbQ
Twel¢VyebQhiQpiybpQhbQRSTUWbmniQhiQUTSfemiQqQeVheURTVUfTpQRbSbQbQTwTykmniQ
UbWeUabWSebQhiQyiVWSbWizQ]TUWTQUTVWehigQqQRSTyeUiQbVbpeUbSQbQSTbpQVTyTUUehbhTQRbSbQ
WbpQTwel¢VyebzQ]niQUTVhiQiQybUiQTQeVTweUWeVhiQkUWeaeybWefbQRpbkU£fTpgQbQPhdeVeUWSbmniQ
ZvxpeybQTUWbSQdbykpbVhiQbQpTlbpehbhTQhiQyTSWbdTzQQ
[dQTwTdRpiQypUUeyigQRbSbQbQkUWeaeybWefbQhTQeVUWbpbm¡TUQViQpiybpQhbQ
RSTUWbmniQhiQUTSfemigQhTyiSSTQhbQyiVWSbWbmniQhTQTdRSTUbQRbSbQaiSVTyedTVWiQhTQ
¤¥¦§¨©ª«¬®°̄¨ª¥¦¥ª±¬¥²̄³§©´¬µ̄¨¥̄¯©¨¯¶¥´·¤±¦·ª¥¯¸¹º»¼½¾½¿QqQTUUTVyebpQRbSbQ
bQTaeyyebQhbQyiVWSbWbmnizQPUUedQUTVhigQqQWiWbpdTVWTQhTUbSSbcibhiQbQPhdeVeUWSbmniQ
ZvxpeybQyiVWSbWbSQpeyeWbVWTgQaiSVTyThiSbQhTQyidxkUW£fTpgQheUWbVWTQhiQpiybpzQTVhiQTdQ
feUWbQjkTgQWbpQTwRTheTVWTQbybSSTWbSQdkeWiQdbeUQyiVUkdiQhTQyidxkUW£fTpQTQlSbVhTQ
heURiVexepehbhTQhTQWTdRizQZiSWbVWigQVTUWTQybUiQbyedbQTwTdRpeaeybhigQbQTwel¢VyebQ
!"!#$%&'(#)!*+6,,+2-."#)/0!"%)&
1)2#!3$"*435706172,899:792:
Anexo IMPUGNAÇÃO EDITAL PE 46/2019 (0593324)

1234262678839
SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 277



;<=><?@>=;@=ABCDE@FG<=;C=DCBHIF<D=J=E<E@>KCLEC=IKABCD?IL;MHC>=A@B@=CNC?OFG<=;<=
<PQCE<=>I?IE@;<R=
S@DT=?<K<=@=ABCDCLEC=>I?IE@FG<=LG<=DC=CLUO@;B@=L<=?>VDDI?<=CNCKA><=@?IK@=
?IE@;<T=@=WSXYZ[\[]^=@?<KA@L_@L;<=@=ECL;`L?I@=KOL;I@>=;<D=DCBHIF<D=
@;KILIDEB@;<D=a=;IDEbL?I@T=@EB@HJD=;@=ILECBLCET=?BI<O=OK=CcI?ICLEC=DIDECK@=<L>ILCT=
defghifgjfklhdhmknfkhjfgnfokhkhnipgpqjohrstknfkdotuohihqknfkfqjvuptkwxk
npqjyglphz{kfik|}he|}foketlhekntkjfoopj~optkghlptghektgnfkfpqjpokwqpgheknfkpgjfogfjz{k
BI<B<D@KCLEC=;C=@?<B;<=?<K=E<;@D=@D=;CECBKIL@FCD=>C@ID@;KILIDEB@EIH@D=
CDE@PC>C?I;@D=L@=CI=C;CB@>= R=;C=R=
X<B=?<LDCOILECT=@=\ZW^==\`L?I@=;C=WLECB@FG<=^KABCD@=^D?<>@=]\=
^XXT=<B@=WSXYZ[\[]^T=@EB@HJD=;@=IKA>@LE@FG<=;<=DIDECK@=;C=CBCL?I@KCLE<=C=
@;KILIDEB@FG<=;C=CDEVI<=<L>ILCT=A<DDIPI>IE<O=@<D=DCOD=LOKCB<D<D=?>ICLECD=
?<L?C;CLECD=;C=CDEVI<DT=AP>I?<D=<O=ABIH@;<DT=OK@=cCBB@KCLE@=;IIE@>=VI>T=DCOB@T=
C=E<E@>KCLEC=?@A@=;C=@;KILIDEB@B=AB<B@K@D=;C=CDEVI<T=L@D=K@ID=;IHCBD@D=C=
><LMLUO@D=><?@>I;@;CD=L<=B@DI>T=A<B=ILECBKJ;I<=;C=\Z[W\=W]Y\=^=
^]ZWT=;IDA<LIPI>I@;@T=L<=CL;CBCF<=DIEI<=C>CEBLI?<=R@IC>R?<KRPBR=
 ¡¢£¤ ¡¥¢¦§£¨¥§¤ ¡©
WLI?I@>KCLECT=?@PC=ILc<BK@B=UOC=CK=BC?CLEC=C?IDG<T=;I@= T=@=
^ZY[\=]YS\==^ZªZW=]WY[\=^=[]\=\=Y[W«T=;C?I;IOT=
¬®¯°±°²³²́±´µ=@EB@HJD=;<=BCDACIEVHC>=£¶ ·¸ ¤¶¦§¹º»¼½¾½»¿À<=
DCOILEC=ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÇÉÊËÅÌÍÎÌÉÏÐÆÄÑÉÒÌÓÑÈÇÔÉÑÒÌÍÎÌÎÒÇÕÏÑÅÌÆËÅÌÖÌÓÎÍÉÍÉÌ×ÎØÉÌÙÎÑÌ
ÚÚÛÜÝÝÞßààÝÌÎÌáÔÎÌÉÌ×ÈÎÓÑÒËÅÌÍÎÒÒÉÌ×ÅÒÒÑâÑØÑÍÉÍÎÌÎãÌäÍÑÇÉØÌÒÎÌÄÅÉÍÔÆÉÌÄÅãÌ
ÅÌåÈÑÆÄæ×ÑÅÌÍÉÌçÒÅÆÅãÑÉÌÎÌ×ÅÒÒÑâÑØÑÇÉÌÉÌÉã×ØÑÉÊËÅÌÍÅÌÆæÓÎØÌÄÅÆÄÅÈÈÎÆÄÑÉØÌÍÅÌ
èéêëìíéîïðéïìèñêðñïèñíïñïìêëòïóôïðìïõéöï÷òøøøùúûûóüý=CLG<=HCQ@K<D=@P@IN<©
þþþþþþþþþþÿ012345þ67þ89 9þþ0þþþ0þ
þ
þ þþþþ !"#þ$%þ%þÿ&%þþÿ&'!(þ
þ)!&"#þ* þ*(%þ+,þþþþ-.þ&%þ!þ
(!"#þþ&#þ%/!(þ 9þþ0!%þþ0!þþ!#þ1023þ4þ
.þþ05þþ6(!"#þþ."þþ&!(!þ5!þ7þ!"8þþ
!!3þþ!þ9þ6(!%3þþ!þþ!!þ:þþ
 þþ!(;!þþ:þ< þ1(!2þ0%þþ=&þ>!þ
?@ABCDEF?GHAIJAK@?LGMAIGAN?DO@PQþ
!"!#$%&'(#)!*+6,,+2-."#)/0!"%)&
1)2#!3$"*435706172,899:792:
Anexo IMPUGNAÇÃO EDITAL PE 46/2019 (0593324)

1234262678839
SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 278



; <===>;
; ?@;ABCB@DE?@;F?;GEBHICJK;FL;M?CDJ@;FJ;NCBO?P;ELICBF?@;LA;@L@@O?;FL;
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jikaldLEmWEWnaoeipnEA_IEGI<<BXBCB=@E@H;<<IE@I<E@C>AI<E`>;E@BA?@EA_IE=;FE
@H;<<IEYEBA=;KA;=EA_IEGKIH;?;E?;EFI?IE@C\>FOEIB<DE<;E@<<BFEJI<<;EIEGKqGKBIEWhE
¦§¨©ª«©¬««®«¯°±¬¨¦ª²«©¨¦²¦¨¦±¬©¬³©ª¨«´«³©µ¶°¬¯¦§§¦§¬©·¸°§¬¹¯«°̈¬´©ª¦¨¦§¬
º®©«»©¬ª¦¯©¼½±¬©§¬³ª°¾©§¬¯°¬¿À¿ÁÂ¬Ã¦¶°¬¾¦Ä@FI<E@X@BuIE
ÅÆÇÈ}É}ÊËÌÍy{ÎÏÅÐÌyÑyÉÒyÉy}|Ì|ÅÏÌÌ}|ÓÌy{|}Ìy
ÎÏÅÐÔÎÕÖÐÌÌ}|Å×Ìy{|}ÌyÎÏÅÐØÉÒÉ}ÌyÙÉ|Ú~}|zÛÜÝy~yÌyÉyÊ
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;<=<>?@=<A?BCD?EFGAHFI@J@AH=I<K?L
L
MNOPQRSIIARGGSIIARGGTCU=VCHT?@=<A?BCD?EFG<TWJHJHCXEHY@JHG<=<>G<T@IHVGZ[\
]G<T@IHVX<=<>XZ[\]?AT^_
_
`abccdefghib_hb_jdgkbl_mbnb_o_pinghgckaoqrb_id_scktegb_u_igckvhmgol_wgo_
ghkdahdkl_xba_cda_fno_xatkgmo_yz{|{}~{_d_}z__id_cfno_gnxbakvhmgo_
fd_o_gfckad__p_sp_ssp_s_pppl_
 ¡¡¢£¤¥¦§ ¢¨©ª¢¥«¢¢¬¦¢®¯°¢±ª  ¥¢
d²bf_okaowc_ib_pkdckoibc_id_oxomgioid_ mhgmo_dn_ohd³bcl_o_jgn_id_mbnxabwoa_
o_sjgmǵhmgol_ddagioidl_defaohqol_µfogioidl_oxgid¶_ho_oinghgckaoqrb_id_
dcktegb_u_igckvhmgol_wgo_ghkdahdkl_xba_ghkdan igb_id_p·p_¸p_s_
s¹º_¸d»onbc_o¼og³b½__
¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÂÈÂÉÈÊËÊÉÌÊÍÎÏ

¿ÊÐÃÂÉÐÑÒÊÆ ÌÊÆÊÏÂÉÊ
`ÓpÔhckgkfkb_ ib_ `okagnÕhgb_bibc_bc_dckoibc_io_aoº_ÙagÚo_
ÛÜÝÞ_ßàßáÔÜßâã_
ÓgckÖagmb_d_pak×ckgmb_omgbho_
Ødidaoqrb_
p²p²s²Ø²²_
fxdagba_ag¼fho_ggkoa_
²̀s²`_
aoº_ohgdd_
ÛÜÝÞ_ääÝäÔåäãã_
_
_æ_dxº_omº_¼aoc_bhkao_s²p²s²̀²p²̀²_aoº_ço²_foho_ ÛâèÞ_ääåÝÔèÝßÜ_
dmo_
_
_
aº_Ødahohio_
ÛÜãÞ_ääàßÔèãàà_
ddeomgo_`bgmgo_Ødidao_Ô_Øb¶_b_`_
aoº_sgohd_
ÛáèÞ_äèãÜÔèèßÝ_
efoqf_
ddeomgo_`b×mgo_Ødidao_Ô_bhiagho_`_
aol_pho_tfigo_ ÛáäÞ_äßåáÔãßâè_
p`_pp_
`_
aº_¶ofao_
ÛáèÞ_äèßàÔÜäÝá_
dxkbº_`b×mgo_Ødidao_Ô_doatº_ s_
akoº_dm×go__
ÛâèÞ_ääåßÔáååá__
dxkbº_`b×mgo_Ødidao_æ_º_
_
aº_pakéfa_
ÛäÝÞ_äääàÔèßèå_
gadkbago_  mhgmbÔgdhk×jgmo_ io_Ø_
aoº_`ofo_
ÛÜÝÞ_ßàßáÔåáä_
`b×mgo_ØdidaoÔ_s²̀Ø_
dmdgko_Ødidao_b_aocg_Ô_åê_Ø______`²
_______
_________________
aoº_phiado_
ÛáÝÞ_ääßàÔâäàä_
sdkabcf_
²̀²_
aoº_oamdd_
ÛáâÞ_äßäÝÔãáâã_
fxdaghkdhi´hmgo_deº_d_`b×mgo__
aoº_onoagc_
ÛÜèÞ_äåßãÔåáÝà_
Ødidao_sn_okb_abccb_
sÔ_go_shdae kgmo_ghoc_daogc___
aoº_`oka×mgo_
ÛäÝÞ_äèàÜÔäââÜ_
dmadkoago_sckoifo_id_oëidÔ__ _
aº_ohgdd_
ÛäÝÞ_äåÝÜÔàßäè_
ìfhko_bndamgo_id_ghoc_daogc_ _
aoº_fké_
ÛäÝÞ_äßäèÔßäãÜ_
dxkbº_`b×mgo_Ødidao_æ_º_
_
aº_pakéfa_
ÛäÝÞ_äääàÔèßèå_
_æ_dawgqb_gnxd¶o_a¼oho___ Ø_
aoº_`oka×mgo_íowgda_ ÛÜÝÞ_äßÝäÔàßßà_
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;<=>? @? ;ABCDE? <EBFCGED?PQ?
RKES?TEKFEGE?
UVWX?YZYZ[\]^_?
=HIFGFAJKELMC?>NODFBE?
=P=R=?@?=`aGBFE?bc`dDEHCKE?Hc?PQ?
RKES?=d`dAJE?
UVWX?\fVW[^ZV_?
e`dEA?
g<hi@S? ? gGAJS? iKJCjcHFE? c?bk?
RKES?lEIFDE?
UYWX?YW\][^ZZZ?
hKEdIEJCDC`FES?
b;l;gh=?Q;P;b=m?[?_n?boQ???? bk?
RKES?kdDFEGE?
UYWX?\pZ^[]Wfp?
hKFOdGED?bc`FCGED?;DcFJCKED?[?hb;qbR???bR?
????????????????????????????? RKES?RFDrFE??
U^WX?\Y\Z[fV_^?
QdGHELMC?lEAE?Hc?bdF?oEKOCAE?? bk?
RKS?kCAs?=GJtGFC? UYWX?\Ypf[]VYf?
u
=JC?BCGJFGdCv?s?FIjCKJEGJc?wKFAEK?xdc?C?=JcAJEHC?Hc?lEjEBFHEHc?hsBGFBE?UcI?
EGcyCX?wCKGcBFHC?jcDC?z{|}{~|~ zz~| |~{| z
?|z|?cI?xdc?Ac?BCIjKCrEI?E?xdEGJFHEHc?Hc?_fZ?cAJE`FKFCAv?EDCBEHCA?
cI?W_\?lEKJKFCAv?AFJdEHCA?cI?W]p?TdGFBjFCA?HC?bRv?EHIFGFAJKEHCA?
AFIdDJEGcEIcGJcv??HFAJGBFEv?rFE?FGJcKGcJv?jCK?FGJcKIsHFC?HE?=<lg=?gbh=m?
P;?;RhegiRS?
lCIC?JEIOsIv?C?=JcAJEHC?Hc?lEjEBFHEHc?hsBGFBE?UcI?EGcyCX?wCKGcBFHC?
jcDC?[?z|~||~ ~~ |v?Wp]?UBcGJC?c?CFJcGJE?c?xdEJKCX?
cAJE`FKFCA?EHIFGFAJKEHCA?AFIdDJEGcEIcGJcv??HFAJGBFEv?rFE?FGJcKGcJ?jCK?FGJcKIsHFC?
Hc?=<lg=?gbh=m?P;?;RhegiRv?HcAHc?dDC?Hc?YZWVv?GCA?Ac`dFGJcA?DCBEFA?
GC?jKjKFC?RdjcKFCK?hKFOdGED?TFDFJEKv?AcHFEHC?cI?oKEADFE[PQ?c?GEA?=dHFJCKFEA?HE?
>KFIcFKE?gGAJGBFE?HE?kdAJFLE?TFDFJEK?HE?GFMCv?DCBEDFEHEA?GEA?BFHEHcA?Hc?oE`sqbRv?
ocDsIq>=v?oKEADFEqPQv?lEIjC?KEGHcqTRv?ldKFJFOEq>bv?QCKJEDcEql;v?kdF?Hc?
QCKEqTv?TEGEdAq=Tv?>CKJC?=Dc`KcqbRv?bcBFwcq>;v?bFC?Hc?kEGcFKCqbkv?
REDrEHCKqo=v?REGJE?TEKFEqbR?c?RMC?>EdDCqR>S?
gHcI?z | | z ?Y^p?cAJE`FKFCA?
EHIFGFAJKEHCA?AFIdDJEGcEIcGJcv??HFAJGBFEv?rFE?FGJcKGcJ?jCK?FGJcKIsHFC?Hc?
=<lg=?gbh=m?P;?;RhegiR?HcAHc?CdJdOKC?Hc?YZW^v?GCA?Ac`dFGJcA?
;AJEHCA??l;qo=qR;q>gq=mq>oqb<qTS?
;v?C?~ ~~ |~ ~~¡|~z |¢~?
<=lgi<=mv?BCGJE?EJdEDIcGJc?BCI?IEFA?Hc?YZZ?UHdcGJCAX?BCI?EOKEG`aGBFE?cI?
JCHC?JcKKFJKFC?GEBFCGEDv?Cd?AcEv?GCA?YV?UrFGJc?AcFAX?cAJEHCA?wcHcKEHCAv?dGJEIcGJc?
BCI?C?PFAJKFJC?QcHcKED?cAJE`FKFCAv?EHIFGFAJKEHCA?AFIdDJEGcEIcGJcv?E?HFAJGBFE?rFE?
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;<=>?<>=@ABC?A;<=>?DEF;CAF>AGHIJKLGAMLNOPGQARSASTOUHLVT@AF>WF>AW>=>DX?CA
F>AYZ[\]A
S@A^;<F^@A_^X>A;<C̀?D^?Aab>A^=EA^AB?>W><=>AF^=^@A^ANScNSTSJOGJOSA
BCWWb;A_CDB?Cd^F^D><=>AD^;WAF>Aefffghijkjglmnogpqrkstkqigujgjikvwmqixgpqlg
tystrwzrpmtgrtpmqrtnxgtulmrmikstuqixgiml{nktrjtljrkjxgvgumiktrpmtxg|mtg
mrkjsrjk@ABC?A;<=>?DEF;CAF>AWb^AGHIJKLGAMLNOPGQARSASTOUHLVT@A?;}C?CW^D><=>A
F>A^_C?FCA_CDA^AQ>;A~>F>?^A[[]AF>AYZYZ[\]A
GWW;D@Ad;W^<FCA^A?>}b^?;F^F>AFCAB?>W><=>A_>?=^D>AEA;DB?>W_;<Fd>Aab>A
W>^DA^<^;W^FCWACWAB?;<_B;CWAB?>d;W=CWA<CA^?=]A@AL@AF^AKN@A_CDCA=^DXEDA
CXW>?d^?ACWAB?;<_B;CWA<C?=>^FC?>WAFCA;<W=;=b=CAF^WA;_;=^>WA;<W_bB;FCWA<CA^?=]AA
F^AQ>;A<]A\\\@ACWAab^;W@A>DA_C<b<=C@A_C<W=;=b>DACWA^;_>?_>WAFCAB?C_>F;D><=CA
;_;=^=?;C@A^^Ad;W=^Aab>A=DABC?A>W_CBCA<CAWABCWW;X;;=^?AAGFD;<;W=?^CAcX;_^A
^A>W_C^AF^AD>C?AB?CBCW=^@A_CDCA=^DXEDA?>W}b^?F^?A^A;}b^F^F>AF>AF;?>;=CWA^A
=CFCWACWA;<=>?>WW^FCW]A
LWWCABCW=C@A=>D ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¦¬«
®¥¯°¬«¥ª¥¨®±²§³¬«²´«µ¶·¸¹º»«¼½½½¾«©²¥¿¬«§«À«¨¥®Á¬«¦¥«®¥Â¥®Ã²³§©«¼½½½¾«
º¶«Ä«¦¬«¥Å¨©Æ¥ª¥³§Á¥²¨¬«¦¬«©¯¥²¨¥«¦¥«§²¨¥¯®©Ç°¬È«ÉÊ«ËÌÍËÎÏÐÌÎÑÒÐÓ«
Ô«ÐÕËÎÖ×ÌØËÔ«ÍÐ«ÐÎÖÔÙÐÓÐØËÚÐÌÖÛ«ÓÛØÔÓ«ÜÐÎØÝËÖÞÝËÛ«ÐÚ«ÁÔØÐËÞß«ÏÐÓÛ«ÔàÐÌÖÐ«ÍÐ«
ËÌÖÐàÝÔáâÛã«Ô«äËÚ«ÍÐ«ÛäÐÝÐØÐÝ«ÎåÏÛÝÖÐ«ÔÍÚËÌËÎÖÝÔÖËÒÛ«Ð«ÛÏÐÝÔØËÛÌÔÓ«ÍÐ«äÛÝÚÔ«
ÏÝÐÎÐÌØËÔÓ«æ«³ÛÌÖÝÔÖÔÌÖÐ]çAèqujsvgujéntwstsgrqkêsmqgumsjpmqrtljrkqguqgpjsktljxg
jmigë{jxgi{kmnljrkjxgjìpn{mgtgètskmpmètíîqgujgïðñòóôïõgöô÷øùïôõgúûg
ûõøüðôý½«³ÛÚ«ËÎÎÛã«_CDB?CD>=><FC@A_^=>}C?;_^D><=>@ACA_^?þ=>?A_CDB>=;=;dCAFCA
_>?=^D>A>A_C<W>ab><=>D><=>A;DB>F;<FCACA^bD><=CAFCA>ab>AF>AQ;_;=^<=>W@A>DA
`?^<_CA_C<`?C<=CA_CDACAïóÿ÷ú0ýgò1g234565f3eg7gøóùg8g59gó ï÷ïxgjgqg
ïóÿ÷ú0ýgò1g34 365f32g7gøóùg7g39gó ltstxg^_;D^A_;=^FCW
GF>D^;W@A^AQ>;A<]A]\\\@AF>AY[AF>Ab<CAF>A[@Aab>A;<W=;=b;A<C?D^WAB^?^A
;_;=^>WA>A_C<=?^=CWAF^AGFD;<;W=?^CAcX;_^@AEA_?;W=^;<^A^CAF;WBC?A^_>?_^AF^A
B?C;X;CA>DAab>W=CAA
©ÝÖ½««!""#"$%&"'&
()*&"&)$+&"
)"«Ð«Ô«ÏÝÛÚÛáâÛ«ÍÛ«ÍÐÎÐÌÒÛÓÒËÚÐÌÖÛ«ÌÔØËÛÌÔÓ«ÎåÎÖÐÌÖÑÒÐÓ«Ð«ÎÐÝÑ«
ÏÝÛØÐÎÎÔÍÔ«Ð«,åÓàÔÍÔ«ÐÚ«ÐÎÖÝËÖÔ«ØÛÌäÛÝÚËÍÔÍÐ«ØÛÚ«ÛÎ«ÏÝËÌØ-ÏËÛÎ«ÙÑÎËØÛÎ«ÍÔ«
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;<=>;?@>@<AB@>B?CD<EEF>;?@>@<AB@>BCFG>;?@>@<AB@>B?=H>;@>@<AB@>BDHI;?J?@>@<AB@>B
DGFI?@>@<B>@C?K?ELG>L?M>AB@>BM?KJH;>NOFB>FB?KELGHC<KLFBJFKMFJ>LPG?FAB@FB
QH;=>C<KLFBFIQ<L?MFB<B@FEBRH<B;S<EBEOFBJFGG<;>LFETBB
UBVWBXBM<@>@FB>FEB>=<KL<EBDYI;?JFEZBB
[B\B>@C?L?GABDG<M<GAB?KJ;H?GBFHBLF;<G>GABKFEB>LFEB@<BJFKMFJ>NOFABJ;]HEH;>EBFHB
JFK@?N^<EBRH<BJFCDGFC<L>CABG<ELG?KQ>CBFHB_GHELG<CBFBE<HBJ>G]L<GBJFCD<L?L?MFB<B
<EL>I<;<N>CBDG<_<G`KJ?>EBFHB@?EL?KN^<EB<CBG>aOFB@>BK>LHG>;?@>@<AB@>BE<@<BFHB
@FC?Jb;?FB@FEB;?J?L>KL<EBFHB@<BRH>;RH<GBFHLG>BJ?GJHKELcKJ?>B?CD<GL?K<KL<BFHB
?GG<;<M>KL<BD>G>BFB<ED<Jb_?JFBFIQ<LFB@FBJFKLG>LFdBe=G?_FBKFEEFfBB
ghijklmnnkjhopjqprhstnumvhwxrykzhm{h|k{mvu}jxknh~hmxhmhxxupqmnhmh
|kvujpuknh{xvxnujpuxknhhmhkhiptrkhxpruxpzhzhpthtmhh
EE<=HG>E<BLG>L>C<KLFB?=H>;?L]G?FB>FEB?KL<G<EE>@FEBRH<B>DG<E<KL<CB
JFK@?N^<EBK<J<EE]G?>EBD>G>BJFKLG>L>GBJFCB>B@C?K?ELG>NOFTB<ED<?L>@>EB>EB
<?=`KJ?>EBK<J<EE]G?>EBD>G>B>EE<=HG>GB>BE<;<NOFB@>BDGFDFEL>BC>?EBM>KL>QFE>AB
E<GOFB?KM];?@>EBLF@>EB>EBJ;]HEH;>EBRH<AB>?K@>B?K@?G<L>C<KL<ABDG<QH@?RH<CBFBJ>G]L<GB
¡¢£>B;?J?L>NOFTBB
¤zhpxvpzhujpm{knh~h¥pxrphkhmvumvx{mvukhkh¦jx¥tvprhmh|kvupnhph§vxkzh
mxnkhvḧ©ª«h¬mrpukjhoxvhmv®p{x{h̄°{rmjhh
±TTT²BRH>K@FB>D;?J>@>B³B;?J?L>NOFAB>B?=H>;@>@<BM<@>AB@<BCF@FBL<GC?K>KL<ABRH<B
FB´F@<GB´YI;?JFBDGFCFM>B@?EJG?C?K>N^<EB<KLG<BFEBD>GL?J?D>KL<EB@FBDGFJ<@?C<KLFB
E<;<L?MFABC<@?>KL<B>B?KE<GNOFABKFB?KELGHC<KLFBJFKMFJ>LPG?FAB@<BJ;]HEH;>EBRH<B
>_>EL<CB<M<KLH>?EBDGFDFK<KL<EBJFCDGFM>@>C<KL<BRH>;?_?J>@FEhh
nnx{hnmvkzhphrx{xupqkhmnup¥mrmxphvkhµ¶[·¸B¶¹B´µº»¹B
µ¸µ·¼½[¾¹B½¿BÀÁÂÃÄVÅB±TTT²B½µÆ¹B[BB·µÇ¹B¶µBµÈµÉ½¾[B±TTT²BVÁBÊB¶¹B
µË·Ìµ¸µ¾[Çµ½·¹B¶¹Bºµ½·µB¶µB[½·µºÍ»¹ÎÏtmÏmÐrtxhmlxvxuxp{mvumh
phÑpjuxxÑpqkhpnhÒÓÔ|ÕhÖÕ¬¦§Õh¤h¤¦×ÒÕghvkh{mjmmhÑjknÑmjpjzh
t{phmhtmhjmnujxvØmhphk{Ñmuxuxxpmhmhphxnkvk{xphkhÑjmnmvumhmjup{mzhm{h
lrpØjpvumhmnk{Ñpnnkhk{hknhÑjxvÙÑxknhvkjumpkjmnhpnhrxxupqmnzhm{hmnÑmxprh
khphxØtprpmhmhkhphx{Ñmnnkprxpmzhpr{hmhlrpØjpvum{mvumhkvujpjxpjhkhpjuhÚzh
ÛhÚzhÕzhphmxhvhÜªªª«zhk{khup{¥{zhkhjmnÑmxu}mrh|Ý¬Þgh¦|§hhÔßh
Ü«àháhâh|ã{pjpzhmhkh|Ý¬ÞghÔßh©«Üháh¦|§háhâh|ã{pjpzhp{¥knzh
ÑjklmjxkhÑkjhtvpvx{xpmhÑmrkh¤Ò¬äÒÕgh¦¬Õ§Ôh¤h|gÔ¦hh§ÔÕÞgzh
mxp{mvumhp{ÑpjpkhÑmrphntphÑjåÑjxphæçèéêëìííízhnk¥jmhphtprhmumj{xvphtmh
pnhmxnmnzhjmrpuxpnh~hpÑrxpqkhmhvkj{pnhØmjpxnhmhrxxupqkzhm{htmhp¥mh
Ñjxpuxp{mvumh~h§vxkhrmØxnrpjzhîïðïñìòïóìôõôöôîôòì÷ïøùòìôîñúûúòöóôîùóïòìîùòì
üùîïóïòìîôìéûúýùþìîùòìÿòöôîùòþìîùì0úòöóúöùì1ïîïóôøìïìîùòìè2ûúõ3÷úùò4h
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;
<=>?@AB?CD@E@ABF??
<=GH>IJKLIMNOPQRSPKISTIUPVISWXIYXZZZ[\]IPIMNTMIOKM^P_VK_PMIT`^P_TabPMcIdPLI
eKLKISTMIQVfP_MTMÌPgVMT̀abPMIeKSPhTMIfVgPS^PMcIPcIfVMTSQKIKI_PePdVLPS^KcITSiV̀MPI
PITQLVMMjKIQPM^TIOPaTIOT_TIkNPIKIT^KIeKSfKeT^l_VKIMPmTIQPfVQTLPS^PI_P^VnVeTQKISKI
MPS^VQKIQPIMPI_PeNOP_T_ITIeT_Te^P_oM^VeTIPMMPSeVTÌQTIQVMON^TIkNPIpITLOV̀TajKIQKI
SqLP_KIQPIOT_^VeVOTS^PMcIeKSnK_LPIPhOV̀eV^TQKISKIrstu@vA?wx?yHz{|{<H}?>?~s?
?{?srur? ??rstu@vA?wx?Hz=H|{<Hy?>?~s?>?H?sIPM^TI
cI_PMOPV^KMTLPS^PcII
<=G{>rIEwsBvAISKI_PnP_VQKID@E~r?CuDvA?DD~uwEsA?wx?|{<Hz?
TIT`^P_ST^VfTIQPIOT_^VeVOTajKIQTMIJ I¡UI¢I £¤ cIeKLI
PM^_N^N_TISPePMMi_VTIOT_TIO_PM^T_IKMIMP_fVaKMI¥IQVM^RSeVTcIfVTIVS^P_SP^cIeKSnK_LPI
¦§¨©ª«¬®¯°ª¬±²³´³µ¶·¹̧º̧»¼½²¾½²¿À»¼Á½²»Â»¸´½ÃI
;
ÄÅÆÇÈÉÅÊËÌÄÍÎÊÄÉÄÇÌÏÐÆÑÊÐÒÓÔÕÖ×ØÙ
ÚÛÛÛÜ
ÝÞßàá;â;ã;äßåæá;çß;åßèßåéÞêâÝ;
;ëìììí;
îï;ð;çá;ßñäÝòßóßêâæßÞäá;çá;ÝôßÞäß;çß;âÞäßôåÝõöá;
;ëìììí;
÷;øùúøûüýùûþÿý0;1;ý2øû34ù5ø1;úý;ýû316ý0ý5ø7ýù38;08510;9ýû5ø3 ø8;ý7;æ15ýø ;
üý08;1 ýù3ý;úý;øù3ý 18;1;ø7;úý;8ýý5ý;ûü83ý;1ú7øùøû313øÿ8;ý;8üý15ø8ù10;
úý;871;üýûýù5ø10;;ê8ù3131ù3ýì;!" #$
r%wsEr?&Eu~r?@D?DB~'EAB?(?)*+*+? ( )),-?.?.)*?)?
) /-0)? ?--)*01? ?)*,2-)?3?-)*(-?/-?-* *G;
;
;
I
<=G4>I¢K5T6ISKd_PI_PgKPV_K5T6IQKI7UI¤UIU¤UI¢I
U¤ I»²Á³»·8̧»9:½²¼³²º½¾;»;½<²=¦¼¸·¸>?¾º¸»<±@²»¹̧µ²¼³²º½µ¶Á½A»Á²»²B¹̧º¸?¾º¸»C²
JPP̀_VQTQPcI PgN_TSaTcINTV̀QTQPcITOVQPDISTIQLVSVM^_TajKIQPIM^igVKI¥I
QVM^RSeVTcIfVTIVS^P_SP^cIOK_IVS^P_LpQVKIQPIJI¡UI¢I £¤ cI
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012406/15-00.08

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRSTM/DIREG/DIRAD/COLIC/SECOT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa AGÊNCIA
DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA – AGIEL, registrada no CNPJ/MF sob o nº
01.406.617.0001/74, com sede na Praça Padre José Pereira Coelho nº 132, Sala 406, Pará de Minas, MG,
CEP: 35660-015, vem prestando a este Órgão, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº
13/2016, Processo nº 12/2016, Nota de Empenho nº 2017NE000222, de 02/01/2017, os serviços de
intermediação de estágios na condição de Agente de Integração, realizando atividades como:
recrutamento, pré-seleção e encaminhamento de estudantes, preparação de todos os documentos
relacionados ao estágio, inclusão dos estagiários na cobertura securitária, além de repasse das bolsas
auxilio e o devido acompanhamento semestral da situação escolar, que prevê 184 oportunidades de
estágios, divididas entre o Superior Tribunal Militar, sediado em Brasília-DF e as Auditorias da Primeira
Instância da Justiça Militar da União, localizadas nas cidades de: Bagé/RS, Belém/PA, Brasília/DF, Campo
Grande/MS, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Juiz de Fora/MG, Manaus/AM, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio
de Janeiro/RJ, Salvador/BA, Santa Maria/RS e São Paulo/SP.
Atestamos ainda, que até a presente data, nada consta que desabone a sua conduta em
relação aos serviços prestados.
Brasília-DF, 25 de agosto de 2017.

ALYSSA MARIA DE VELLOSO VIANNA GOMES
Coordenadora de Licitações e Contratos

Documento assinado eletronicamente por ALYSSA MARIA DE VELLOSO VIANNA GOMES,
COORDENADOR(A) DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, em 25/08/2017, às 14:15 (horário de
Brasília), conforme art. 1º,§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0763098 e o código CRC FB4DA00A.

0763098v3
Setor de Autarquias Sul, Praça dos Tribunais Superiores - Bairro Asa Sul - CEP 70098-900 - Brasília - DF - http://www.stm.jus.br/
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM
MINAS GERAIS, pessoa jurídica de direto público, CNPJ: 00.394.494/011090, localizada na Praça
Antônio Mourão Guimarães, Nº 100, Bairro: Cidade Industrial, Contagem  MG, Tel.: (31) 30645333,
ATESTA, para os devidos fins de direito, que a empresa AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA LTDA inscrita no CNPJ 01.406.617/000174, situada na Praça Padre José Pereira Coelho,132
sala 406, Centro, na cidade de Pará de MinasMG, vem prestando os serviços de intermediação de
estágios, na condição de agente de integração, para o desenvolvimento de estágio educativo escolar,
cumprindo pontualmente com todas as obrigações contratuais desde 01 de maio de 2012, realizando
atividades como: recrutar, préselecionar e encaminhar estudantes, preparar todos os documentos
relacionados ao estágio, cobertura securitária dos estagiários e o acompanhamento da situação escolar,
sendo que até a presente data, não há nenhum fato que a desabone comercial ou tecnicamente.
Atestamos ainda que o referido Agente de Integração possui um completo sistema
informatizado, para gestão de programas de estágio, que contempla a emissão de Termos de Compromisso
de Estágio, Termos Aditivos, Documentos de Rescisão, Comprovantes de Recesso, Avisos de Vencimento
de Estágio, Avisos para Agendamento de Recesso, Relatórios de Acompanhamento e Alocação, auxiliando
no gerenciamento de 83 (oitenta e três) estagiários simultaneamente.

Dalva Lúcia Gonçalves de Andrade Teixeira
Gestora do contrato de estágio
Do u e to assi ado eletro i a e te por DALVA LUCIA GONCALVES DE ANDRADE TEIXEIRA, Policial
Rodoviário Federal, e
/ /
, s : , o for e hor rio oﬁ ial de Brasília, o fu da e to
o § º do art. da Medida Provisória Nº .
‐ , de de agosto de
, o art. º do De reto
Nº .
, de de outu ro de
e a alí ea do i iso IV do art. º da I strução Nor a翼va Nº ‐
DG, de de ove ro de
.
A aute 翼 idade deste do u e to pode ser o ferida o site
h ps://sei.prf.gov. r/sei/ o trolador_exter o.php?
a ao=do u e to_ o ferir&id_orgao_a esso_exter o= , i for a do o ódigo veriﬁ ador
o ódigo CRC B
E .

Referência: Pro esso º

.

/

‐
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INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
SEPS - Quadra 713/913 Sul - Bloco D - Edifício Iphan - 2º Andar, - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70390-135
Telefone: (61) 6248 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.iphan.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Processo nº 01450.901376/2017-54
Interessado: AGIEL - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA
Atestamos para fins de Comprovação de Capacidade Técnica que a empresa AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA,
CNPJ: 01.406.617/0001-74, presta serviços neste Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, CNPJ: 26.474.056/0001-71,
atuando como prestador de serviços de agente de integração para intermediar o recrutamento de estudantes do nível médio e
superior, com pleno atendimento às condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo I, do Edital de Pregão Eletrônico nº.
06/2016, Contrato nº 14/2016, nada havendo que a desabone até a presente data, conforme declaração da fiscalização do
Contrato.
Objeto: Agente de integração para intermediar o recrutamento, a pré-seleção, encaminhamento e acompanhamento de estudantes do
nível médio e superior, candidatos a estágios no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN-Sede e demais 27
(vinte e sete) Superintendência; sendo 200 (duzentas) vagas de estágio, distribuídas nos estados: Acre (AC); Alagoas (AL); Amapá
(AP); Amazonas (AM); Bahia (BA); Ceará (CE); Distrito Federal (DF); Espírito Santo (ES); Goiás (GO); Maranhão (MA); Mato
Grosso (MT); Mato Grosso do Sul (MS); Minas Gerais (MG); Pará (PA) ; Paraíba (PB); Paraná (PR); Pernambuco (PE); Piauí (PI);
Rio de Janeiro (RJ); Rio Grande do Norte (RN); Rio Grande do Sul (RS); Rondônia (RO); Roraima (RR); Santa Catarina (SC); São
Paulo (SP); Sergipe (SE) e Tocantins (TO).
Vigência: 12 meses, de 01/09/2016 a 01/09/2017.

Prorrogação: Primeiro Termo Aditivo – Vigência até: 01/09/2018.

Cícero Ramos de Araújo
CHEFE DE DIVISÃO
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COORDENAÇÃO GERAL DE LOGÍSTICA, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
Documento assinado eletronicamente por Cicero Ramos de Araujo, Chefe de Divisão de Contratos, em 01/12/2017, às 16:24,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.iphan.gov.br/autenticidade, informando o código
verificador 0169956 e o código CRC 666F5C98.

Referência: Processo nº 01450.901376/2017-54
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ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SAIS ÁREA A, Ed. Aloja e toT eo sala ‐ Bai o Seto Polí ial Sul, B asília/DF, CEP
Telefo e:
‐
e Fax: ‐ h p://
.e ap.go .

‐

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
P o esso º

.

/

‐

I te essado: Ag

ia de I teg ação E p esa Es ola Ltda ‐ AGIEL

.
A ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA pessoa ju ídi a de di eto pú li o,
CNPJ: .
.
/
‐ , lo alizada a SAIS ‐ Á ea A, B asília/DF, CEP
‐
Tel.:
‐
, ATESTA, pa a os de idos ﬁ s de di eito, ue a e p esa AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA LTDA i s ita o CNPJ .
.
/
‐ , situada a P aça Pad e Jos Pe ei a Coelho, º
sala
, Ce t o, a idade de Pa de Mi as‐MG, e p esta do os se iços de i te ediação de
est gios, a o dição de age te de i teg ação, u p i do po tual e te o todas as o igações
o t atuais desde
de agosto de
, ealiza do a idades o o: e uta , p ‐sele io a e
e a i ha estuda tes, p epa a todos os do u e tos ela io ados ao est gio, o e tu a se u it ia
dos estagi ios e o a o pa ha e to da situação es ola , se do ue at a p ese te data, ão h e hu
fato ue a desa o e o e ial ou te i a e te.
.
Atesta os ai da ue o efe ido Age te de I teg ação possui u siste a i fo a zado,
pa a gestão de p og a as de est gio, ue o te pla a e issão de Te os de Co p o isso de Est gio,
Te os Adi os, Do u e tos de Res isão, Co p o a tes de Re esso, A isos de Ve i e to de Est gio,
A isos pa a Age da e to de Re esso, Relató ios de A o pa ha e to e Alo ação, auxilia do o
ge e ia e to, e
dia, de
ua e ta e oito estagi ios si ulta ea e te.

E g
T

ia Ma ia Nó ega da Sil a

i o de Ní el Supe io

Dias

Ma ia I

s de Mello Espí ola

Coo de ado a‐Ge al de Gestão de Pessoas

Ca ile Sah Mes uita
Di eto a de Gestão I te a
Do u e to assi ado elet o i a e te po E g á ia Ma ia Nó ega da Silva, T i o a de Nível
Supe io TNS , e
/ /
, s : , o fo e ho io oﬁ ial de B asília e Resolução º , de
de agosto de
.
Do u e to assi ado elet o i a e te po Ma ia I s de Mello Espí ola Dias, Coo de ado a ‐Ge al
de Gestão de Pessoas, e
/ /
, s : , o fo e ho io oﬁ ial de B asília e Resolução º
, de de agosto de
.
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Do u e to assi ado elet o i a e te po Ca ile Sah Mes uita, Di eto a de Gestão I te a, e
/ /
, s : , o fo e ho io oﬁ ial de B asília e Resolução º , de de agosto de

A aute idade deste do u e to pode se o fe ida o site h p://sei.e ap.go . /aute
i fo a do o ódigo e iﬁ ado
e o ódigo CRC
A .

Refe

ia: P o esso º

.

/

‐
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO
DO DISTRITO FEDERAL
Serviço de Gestão de Pessoas
Atestado de Capacidade Técnica SEI-GDF n.º 2/2017 - ADASA/SGP

Brasília-DF, 08 de novembro de 2017

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS que a empresa AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA –
AGIEL, inscrita no CNPJ 01.406.617/0001-74, situada na Praça Padre José Pereira
Coelho,132, sala 406, Centro, na cidade de Pará de Minas - MG, vem prestando os serviços de
intermediação de estágios, na condição de Agente de Integração, desde 25/05/2016,
realizando atividades como: recrutamento, pré-seleção e encaminhamento de estudantes,
preparação de todos os documentos relacionados ao estágio, inclusão dos estagiários na
cobertura securitária, além de repasse das bolsas auxílio e o devido acompanhamento
semestral da situação escolar dos estudantes, junto à AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS,
ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, inscrita no CNPJ
07.007.955/0001-10, situada na ST SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília Sobreloja Ala
Norte. Cidade: BRASÍLIA/DF, CEP: 70631-970, cumprindo pontualmente com todas as
obrigações contratuais, sendo que até a presente data, não há nenhum fato que a desabone
comercial ou tecnicamente.

E, ainda, que a referida Agência Virtual de Estágios possui um eficiente sistema de
Administração e gerenciamentos de programas de estágios, à distância, totalmente
informatizado, operacionalizado através do site: www.agiel.com.br, que contempla a emissão
de Termos de Compromisso de Estágio, Termos Aditivos, Documentos de Rescisão,
Comprovantes de Recesso, Avisos de Vencimento de Estágio, Avisos para Agendamento de
Recesso, Acompanhamento de estágios, dentre outros, administrando e gerenciando
simultaneamente a quantidade de 42 (quarent a e dois) est agiários.

Brasília, 08 de novembro de 2017

Augusta Gonçalves de Oliveira Dantas
Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas Substituta
Reguladora de Serviços Públicos
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Matrícula 182118-0
Documento assinado eletronicamente por AUGUSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA DANTAS Matr.01821180, Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas da ADASA - Substituto(a), em
08/11/2017, às 10:26, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 3215093 código CRC= 26D04CD7.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
Setor Ferrovi á ri o - Pa rque Ferrovi á ri o de Bra s íl i a - Es ta çã o Rodoferrovi á ri a - Sobrel oja - Al a Norte - Ba i rro SAIN - CEP 70631-900
- DF
3961-5067
00197-00002047/2017-03
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Nº 12/2016
Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Agência de Integração
Empresa Escola Ltda. - AGIEL, CNPJ n. 01.406.617/0001-74, estabelecida
na Praça Padre José Pereira Coelho, 132 sala 406, Centro, CEP 35660-015, na
cidade de Pará de Minas - MG, presta a este Tribunal, CNPJ n.
05.885.797/0001-75, os serviços de intermediação de estágio curricular, na
condição de Agente de Integração, de acordo com a Lei Federal nº 11.788 de
25/09/2008, Contrato n. 56/2014, Processo Administrativo Eletrônico n.
861/2014, totalizando 790 (setecentos e noventa) estagiários alocados em 173
(cento e setenta e três) Cartórios Eleitorais, situados em 148 (cento e quarenta
e oito) Municípios do Estado do Rio Grande do Sul.
A empresa demonstra boa capacidade técnica e presta o serviço de maneira
adequada, não constando em nossos registros, até esta data, fato que a
desabone.

Porto Alegre, 7 de junho de 2016.

JOSÉ ATILIO BENITES LOPES
Coordenadoria de Material e Patrimônio.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 07/06/2016
Por: JOSE ATILIO BENITES LOPES
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2019.

Ilustríssima Senhora Secretária da EJE,
Cuida-se de processo licitatório cujo objeto é a
contratação dos serviços de intermediação empresa-escola
visando a operacionalização de estágio para estudantes
interessados, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração deste Tribunal, conforme Edital
do Pregão Eletrônico n.º 46/2019.
Por isso, com fulcro na legislação de Regência, a
Empresa AGIEL - Agência de Integração Empresa Escola Ltda
EPP, impugnou o Edital em questão, evento SEI 0593324,
razão pela qual solicitamos análise técnica no que pertinente
à unidade de V.Sª.
Agradeço antecipadamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 11/09/2019, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0593334 e o código CRC 2636D58B.

0004332-88.2019.6.02.8502
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2019.
À Gestão Contratutal,

Tendo em vista o evento (0593334), encaminho o processo para o respectivo
pronunciamento.

Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 12/09/2019, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0593669 e o código CRC 5B6B59BE.

0004332-88.2019.6.02.8502
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2019.
Senhor Pregoeiro,
Trata-se impugnação, tempestiva, formulada pela
empresa AGIEL - Agência de Integração Empresa Escola Ltda,
inscrita no CNPJ nº 01.406.617/0001-74, evento 0593328, a qual se
insurgiu contra regra ﬁrmada no Pregão Eletrônico nº 46/2019,
evento 0590350,
nomeadamente condição para participação no
certame, redação do Item 16, do termo de referência ao aludido
edital, grafada nos seguintes termos:
16 – DO ESTABELECIMENTO
INTEGRAÇÃO

DO

AGENTE

DE

É indispensável a existência de estabelecimento local
(escritório em Maceió) pelo agente de integração, a ﬁm
de oferecer suporte administrativo e operacional de
forma presencial à Contratante.

Em seu arrazoado, ﬁrma a peticionária a tese de que
referida condição é restritiva, vez que, por ter ela implementado um
sistema de gerenciamento e administração de estágio online,
possibiliou aos seus clientes concedentes de estágios, públicos ou
privados, mecanismo digital seguro de administração, tornando
dispicienda a necessidade de instalações físicas de suporte
operacional no local da prestação do serviço, tal como imposto pela
regra sob censura. No mais, espelhou a peticionária à sua peça
Decisões do Tribunal de Contas da União, dando guarida
a contratação de agências virtuais de estágio, listando, ainda a
peticionária um rol de órgãos públicos concedentes de estágio e
intermediado por agente de integração, na forma virtual, terminando
por defeder a eﬁcência da prestação on line dos seus serviços
prestados.
Por sua, vez o presente subscritor, recebidos os autos para
prestar as informações pertinentes, evento 0593669, formulou, de
Despacho EJE 0593793
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imediato, consulta ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Sul, evento 0593814, no sentido aferir a informação da peticionária
de que possui, inclusive com o destacado Regional, contrato com
objeto idêntico ao perseguido neste certame, a pretação de serviço
de intermediação empresa escola, sendo que de forma online,
mas satisfatória, considerando a informação da peticionária que atua
como agente de integração, junto ao destacado Regional, que
possui 790 (setecentos e noventa) estagiários, alocados em 173
Cartórios Eleitorais, situados em 148 municípios daquele Estado.
Em resposta à consulta formulada, a unidade gestora do
contrato de estágio junto ao TRE/RS, encaminhou contrato de
prestação de serviço mantido com a AGIEL - Agência de Integração
Empresa
Escola
Ltda
e
Termo
de
Referência,
eventos 0593942 e 0593945,
respectivamente,
revelandose clarividente a aﬁnidade de objetos, distinguindo-se, no entanto,
quanto à operacionalidade da contratação, no caso a virtualidade da
destacada prestação e demais especiﬁcidades, afetas à realidade
local.
É que, perlustrando os termos do corpo da destacada
correspodência
eletrônica,
colhe-se,
inicialmente,
a
informação do TRE/RS que a AGIEL não possui escritório no Rio
Grande do Sul, atestando, no entanto, aquele Regional, agilidade e
eﬁciência na prestação de serviço daquela empresa como agente de
integração empresa escola, evento 0593941.
Prosseguindo a análise, no que toca ao contrato de
prestação de serviço, evento 0593942, ao tempo em que, de
fato, comprova-se a existência da contrato de prestação de serviço de
intermediação empresa escola, mantido entre o TRE/RS e a AGIEL,
constata-se uma forma distinta utilizada para seleção dos estagiários
naqule Regional, pois o item 2.2 e seus subitens, do destacado
contrato, dedicado ao processo de seleção de estagiários, a despeito
de impor ao TRE/RS a obrigação de instaurar o edital público para
contratação dos estagiários, no entanto, instaura a competição,
apenas entre os estudantes recrutados pelo agente integrador, a
AGIEL. Esse ponto, em que pese conﬂitar com o que decidido
nos autos do SEI 0004880-16.2019.6.02.8502, eventos 0556669,
0556762 e 0556819, onde se decidiu pela impossibilidade, neste
Regional,
adotar procedimento similar ao que utilizado na
contratação exame, qual seja, valer-se de uma pré-seleção de
estudantes, a ser realizada pela agente de integração, a serem
submetidos a uma prova de seleção, trata-se, ao sentir dessa gestão,
tão somente de um procedimento que não vincula este Regional,
conﬁgurando, apenas, um procedimento administrativo que logrou
guarida naquela administração, no caso o TRE/RS. No mais, a
contratação mantida ente o TRE/RS e a AGIEL é sob demanda, com
Despacho EJE 0593793
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caracteristicas outras afetas á realidade locais, sem vincular
igualmente este Regional, remanscendo normas similares a adotada
em nosso termo de referência, evento 0590356, no que toca a sua
essencialidade.
Quanto ao Termo de Referência, vinculado a
mesma contratação, evento 0593945, prevê também um sistema de
recrutamento (3.1. Descrição dos Serviços). Agora, no tocante aos
Requisitos Técnicos de Habilitação-item 4.1.1, exigiu-se apenas do
agente de integração experiência anterior na execução de atividade
pertinente e compatível com o objeto daquele termo de referência,
SEM EXIGÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO EM PORTO
ALEGRE
OU
OUTRA
LOCALIDADE
DAQUELA
UNIDADE
FEDERATIVA, o que possibilitou a contratação da AGIEL, pois além
de ter sede em unidade federativa distinta, no caso, Pará de MinasMG, também não possui escritório no local de prestação do serviço.
Do que foi exposto, como a regra de ouro norteadora das
contratações é a ampliação da competição, vez que é vedada a
criação de norma que se revele restritiva à participação de licitantes,
entendo que deva ser dada razão à peticionária, pois as
caracteristicas essenciais da prestação de serviço, tal como
formulado no Pregão Eletrônico 46/2019, e seus anexos, desde que
afastada a regra sob censura,
poderão ser prestadas pela
peticionária ou outra empresa que se enquadre na mesma situação,
máxime quando se tem comprovada uma experiência exitosa em
outro Regional, ressalvado superior entendimento
Em prevalecendo a tese da peticionária, restaria a
anulação do certame, a cargo da autoridade máxima deste Regional,
a revisão do Termo de Referência, mediante a simples retirada da
regra sob censura, colhimentos de novas propostas de preços e
republicação de nova data para realização do certame, pedindo esta
gestão vênia para alertar que o contrato atual vigora até o dia
16.10.2019, evento 0543514.
É o que tenho a informar.
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 12/09/2019, às 19:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0593793 e o código CRC A5CB2FCF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2019.

Senhor Pregoeiro,
Em complemento ao Despacho, evento 0593793,
segue, em anexo, evento 0594080, novo Termo de Referência,
já ajustado quanto ao ESTABELECIMENTO DO AGENTE DE
INTEGRAÇÃO, (ITEM 16), fazendo-se substituir por
REQUISITOS TÉCNICOS DE HABILITAÇÃO, na hipótese de
prosperar a proposição de anulação do certame e tendo em
conta a urgência da matéria.
Por oportuno, reclamo especial atenção ao item 14
do referido Termo, pois há omissão de informação que deverá
ser suprida.
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 13/09/2019, às 07:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0594073 e o código CRC 4B340737.

0004332-88.2019.6.02.8502
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2019.
Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente,
A Empresa AGIEL - Agência de Integração Empresa
Escola Ltda EPP, impugnou o Edital do Pregão Eletrônico
n.º 46/2019, com relação ao item 16 do Edital do Certame, evento
0590350:

16
INTEGRAÇÃO

–

DO

ESTABELECIMENTO

DO

AGENTE

DE

É indispensável a existência de estabelecimento local
(escritório em Maceió) pelo agente de integração, a ﬁm de oferecer
suporte administrativo e operacional de forma presencial à
Contratante.
Uma vez submetida a impugnação
demandante, essa reconheceu a validade da
evento 0593793.

à unidade
impugnação,

Assim sendo, s.m.j., solicitamos a Vossa Excelência a
revogação do certame, bem como, autorização para repetição, nos
novos moldes do Termo de Referência, evento 0594080, ainda
pendente de aprovação.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/09/2019, às 08:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despacho PREG 0594074
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0594074 e o código CRC 6D9FDB3E.
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TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
1- OBJETO
Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas
de ensino superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em
conformidade com a legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio para estudantes
interessados.
Este contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando ao desenvolvimento de
atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição
Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV ), por meio da operacionalização de programa de
Estágio de Estudantes.
O Estágio de Estudantes, não obrigatório, será desenvolvido conforme determinação das diretrizes
curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso, informadas
pelas Instituições de Ensino, nos termos da Lei nº 11.788/08, tendo como finalidade a preparação
para o trabalho produtivo de educandos.
2 – JUSTIFICATIVA
A presente contratação justifica-se em virtude da necessidade de uma contratada que faça a
intermediação entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -TRE/AL, os estagiários e as diversas
unidades escolares de nível superior do Estado de Alagoas.
3- LOCAL DO ESTÁGIO
As atividades do estágio serão realizadas nas dependências do TRE-AL, em área cujos serviços
guardem estrita correlação com as respectivas áreas de formação profissional.
4- OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO
a) Manter convênios específicos com as Instituições de Ensino, contento as condições exigidas para
a caracterização e definição do Estágio de seus alunos;
b) Obter da Contratante a identificação das áreas de formação de estágio a serem concedidas;
c) Encaminhar à Contratante os estagiários selecionados de acordo com lista de classificação;
d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades aprovadas pelas
Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da etapa e modalidade do curso de
formação do estudante;
e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:
Termo de Compromisso
de Estágio – TCE, entre a Contratante, o estudante e a Instituição de Ensino; Contratar e manter,
durante a vigência do presente contrato, Apólice Coletiva de Seguro contra Acidentes Pessoais e
encaminhar ao TRE-AL a contratação do seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos
estagiários.
f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades preenchidos pelo
Supervisor de estágio da Contratante;
g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente preenchido
pela Contratante;
h) Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a Instituição de Ensino a
conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;

Anexo Termo de Referência ajustado (0594080)
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i) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá por meio de TermosAditivos;
j) Controlar e acompanhar a elaboração do relatório final de estágio, de responsabilidade da
Contratante;
k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de capacitação para os
estagiários;
l) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de
acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo Agente de Integração que estiverem em
estágio nas dependências da CONTRATANTE;
m) Avaliar o local de estágio/instalações da contratante, subsidiando as Instituições de Ensino
conforme determinação da Lei;
n) Assumir a responsabilidade pelo processo administrativo de pagamento das BolsasAuxílio e do
auxílio-transporte aos estagiários da Contratante ao abrigo deste instrumento, mediante a
transferência prévia dos recursos mencionados na letra “p” do item cinco deste Termo;
o) Efetuar, de acordo com a legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do valor do
imposto de renda retido sobre as Bolsas-Auxílio pagas aos estagiários;
p) Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente o informe sobre Bolsas-Auxílio Concedidas, para
fins de declaração do Imposto de Renda.
5 – CABERÁ À CONTRATANTE DE ESTÁGIOS (TRE-AL)
a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o agente de integração, atendendo as
condições definidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos estágios;
b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural;
c) Receber os estudantes interessados e informar ao agente de integração o nome dos aprovados
para o estágio;
d) Indicar funcionário de seu quadro pessoal, com formação ou experiência profissional na área de
conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez)
estagiários simultaneamente;
e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos de atividades
dos estagiários;
f) Elaborar, semestralmente, para os estagiários, os relatórios de atividades circunstanciados, dando
vista obrigatória dos referidos documentos aos estagiários;
g) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado pelo
Supervisor e pelo Estagiário;
h) Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas,
dos períodos e da avaliação de desempenho por ocasião de desligamento do estagiário;
i) Informar ao agente de integração a rescisão antecipada de qualquer Termo de Compromisso de
Estágio – TCE, para as necessárias providências de interrupção dos procedimentos administrativos
a cargo do agente de integração;
j) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de
estágio;
l) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio;
m) Conceder recesso remunerado e auxílio-transporte nos termos da Lei nº 11.788/08;
n) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados pelos
estagiários;
o) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de Compromisso
de Estágio.
p) Transferir ao agente de integração, mensalmente, os recursos destinados ao pagamento das
bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários, indicando os respectivos valores.
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6- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 – Contratar estagiários previamente selecionados, que já tenham cursado , no mínimo, 40%
(quarenta por cento) da carga horária total do curso;
6.2 – Prestação das informações necessárias à integração dos estudantes estagiários;
6.3 – Convocação dos estudantes selecionados/classificados em processo de seleção pública pelo
TRE/AL, seguindo a lista de classificação, ou ainda, estudantes oriundos de Termo de Cooperação
Técnica firmado entre o TRE/AL e órgão da administração pública;
6.4 – Encaminhamento dos estagiários ao TRE-AL;
6.5 – Elaboração do Termo de Compromisso de Estágio;
6.6 – O agente de integração deverá contratar seguro contra acidentes pessoais para seus estagiários,
fornecendo-lhes apólice individual de seguro, bem como prestar ao estagiário integral assistência e/
ou sua família, em caso de acidente;
6.7 – Pagamento das Bolsas-Auxílio aos estagiários, após o repasse pelo TRE-AL;
6.8 – Adoção de todas as providências quando da ocorrência de prorrogação e/ou rescisões dos
termos de compromisso dos estagiários, bem como substituições;
6.9 – Organização e manutenção de arquivo de toda documentação enviada;
6.10 – Manter contato com as diversas áreas do TRE-AL envolvidas neste processo;
6.11 – Avaliação periódica dos estagiários;
6.12- Reunião inicial com os supervisores dos estagiários e gestores contratuais, inclusive para
esclarecê-los sobre suas obrigações e o manuseio da página do site do agente de integração para o
controle de frequência e demais questões relacionadas ao programa de estágio, com a
disponibilização de senhas para cada supervisor.
6.13 – Reuniões trimestrais com os supervisores dos estagiários;
6.14 – Manter constante acompanhamento do estagiário junto ao contratante e à instituição de
ensino, verificando o seu desempenho e a regularidade de estudo;
6.15 – Enviar à contratante os formulários necessários à avaliação do estudante, orientando os
supervisores dos estagiários como preenchê-los;
6.16 – Emissão dos Relatórios a cada semestre;
7 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA INTERNET
7.1 – Abertura de novas oportunidades de estágio;
7.2 – Consulta de estagiários ativos;
7.3 – Emissão de certificado com todas as informações do seguro de acidentes;
7.4 – Emissão dos relatórios de estágio;
7.5 – Emissão dos termos de realização de estágio;
7.6 – Rescisões antecipadas de contrato de estágio com geração de protocolo;
7.7 – Solicitação de prorrogação de contrato de estágio;
7.8 – Verificação de data de vigência do contrato;
7.9 – Oferecer portal no respectivo site de forma a facilitar o processamento da folha de pagamento
aos estagiários, remessa de relatórios pelos supervisores e demais procedimentos administrativos.
8- CARGA HORÁRIA
O estagiário deverá cumprir jornada de 04 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais, de
acordo com o horário de funcionamento da Secretaria deste Tribunal.
9 - REMUNERAÇÃO DO ESTÁGIO
O estagiário de nível superior receberá, mensalmente, Bolsa-Estágio no valor corresponde a 01
(um) salário minímo, deduzindo-se os dias de faltas não justificadas, quando for o caso.
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10 - AUXÍLIO TRANSPORTE
Aos estagiários será concedido, a título de auxílio-transporte, o valor fixado pela municipalidade,
sendo pago de acordo com o efetivo comparecimento.
11 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
A contratante efetuará contribuição mensal, a título de taxa de administração, ao agente de
integração.
12- CONTRATO
12.1- No valor da taxa de administração deverão estar inclusos todos os impostos, taxas e demais
encargos/despesas necessários à completa execução dos serviços contratados, bem como o seguro
de acidentes pessoais em favor do estagiário;
12.2 – A administração do Programa de estágio se incumbirá da administração contratual,
verificação da regularidade acadêmica do estudante, acompanhamento da vigência, seguro de
acidentes pessoais e repasse de bolsa-auxílio e benefícios;
12.3 – O pagamento aos estagiários deverá ser feito pela contratada obrigatoriamente em até 48
(quarenta e oito) horas após o depósito efetuado pelo TRE-AL referente ao pagamento da fatura de
cobrança.
13-VAGAS
São 14 vagas conforme, evento tal (para 2019) e SEI nº 0009991- 66.2018.6.02.8000 (evento
0520111 - para 2020).
14- VIGÊNCIA
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante
formalização de Termo Aditivo, após assentimento prévio das partes, com antecedência mínima de
30 (trinta) dias do término da vigência conforme artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
15 – DO PAGAMENTO
O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários será efetuado pelo agente de
integração, mensalmente, após a transferência do recurso financeiro pelo TRE-AL.
O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários ao gestor do contrato no dia 26 (vinte
seis) de cada mês impreterivelmente, a fim de que haja tempo hábil para o processamento da folha
de pagamento e efetivo depósito dos valores destinados ao pagamento dos estagiários na conta do
agente de integração.
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de integração deverá
encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito na conta do agente de integração
no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e sua identificação, o agente de integração terá
48 (quarenta e oito) horas para efetuar o pagamento em favor dos estagiários.
Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o agente de integração deverá apresentar a
fatura mensal; comprovante de pagamento aos estagiários referente ao mês anterior; comprovante
de pagamento do seguro contra acidentes pessoais em favor dos estagiários (primeiro pagamento);
comprovante de inclusão do estagiário na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO
ESTUDANTE – FAE, em casos de acidentes pessoais (primeiro pagamento).
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Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração deverá indicar os dados bancários para
depósito.
16 – REQUISITOS TÉCNICOS DE HABILITAÇÃO
Para fins de habilitação, o agente de integração deverá comprovar experiência anterior na execução
de atividade pertinente e compatível com o objeto descrito neste Termo de Referência, demonstrada
por meio de atestado (s) de capacidade técnica emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado.
17 – DO ORÇAMENTO
As despesas ocorrerão à conta do orçamento disponível na LOA 2019 (evento 0543510) e LOA
2020, em fase de elaboração, conforme SEI 0009991- 66.2018.6.02.8000 (evento 0520111).
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o contraditório
e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções:
18.1.1 - Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a Administração, no
caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais
severas;
18.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado:
18.1.2.1 – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por cento)
sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto, descumprimento ou
cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não atender ou informar o solicitado pela
Comissão de Estágio ou pelo gestor do contrato.
18.1.2.2 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude de atraso
superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas. 18.2 – As sanções administrativas aqui previstas poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.
19 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO
A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução vinculada à
disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que será comunicado ao
agente de integração.
20 – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o competente
para dirimir as questões decorrentes da contratação.
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0004332-88.2019.6.02.8502
: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS

ASSUNTO

: Impugnação. Edital 51/2019.

Decisão nº 2724 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Conclusos os autos, constato o registro de impugnação
do Edital do Pregão Eletrônico nº 46/2019, que teve por ﬁnalidade a
contratação dos serviços de intermediação empresa-escola visando a
operacionalização de estágio para estudantes interessados, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração
deste Tribunal.
De iniciativa da Empresa AGIEL – Agência de Integração
Empresa Escola LTDA EPP, há contestação ao item 16 da regra
editalícia, que prevê a necessidade de que o agente de integração
mantenha sede local nesta capital. Objetivo seria propiciar maior
facilidade de suporte administrativo e operacional à contratante.
Constata a existência de sólida manifestação favorável
aos termos da irresignação por parte da unidade demandante
(0593793), acato os termos contidos na manifestação da empresa
insurgente e, com isso, revogo o certame.
Determino, com isso, a devolução do feito à Secretaria de
Administração para as providências de registros e publicidade do
presente ato.
Autorizo, por ﬁm, a repetição do certame observado, para
tanto, os termos do novo Termo de Referência (0594080) que consta
dos presentes autos.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 13/09/2019, às 09:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0594197 e o código CRC BCC10AC0.
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DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2019.
À SLC.
Senhora Chefe,
Encaminho os autos para cumprimento da Decisão
2724 (0594197) quanto ao registro e publicidade.
Em paralelo, remeto o feito ao ao Senhor Pregroeiro para
ciência e demais providências pertinentes à Decisão acima referida.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/09/2019, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0595271 e o código CRC 425626BB.
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Maceió, 18 de setembro de 2019.

À EJE
Senhor Gestor,
Sem prejuízo das demais providências em
andamento, considerando a iminência do encerramento da
vigência contratual, conforme assinalado no Despacho
EJE 0593793, e considerando ainda os prejuízos que poderão
advir de uma solução de continuidade da contratação, visto
que o pregão objeto destes autos fora objeto de impugnação,
solicito consultar a empresa atualmente contratada acerca de
seu interesse em prorrogar, em caráter excepcional por 3
(três) meses, o Contrato nº 43/2014 - (última prorrogação
veiculada no PA 0008454-18.2017.6.02.8502), considerando a
hipótese previsto no § 4º do art. 57, da Lei 8.666/93, a ser
submetida, de todo modo, à apreciação superior.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/09/2019, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0596074 e o código CRC B1AF4FDC.
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DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2019.

Senhor Secretário,
Em atenção ao Despacho GSAD, evento 0595271,
informo que estou ciente da Decisão proferida pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente deste
Tribunal, evento 0594197, o qual autorizou a repetição do
certame em tela.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 18/09/2019, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0596095 e o código CRC DFF96B19.

0004332-88.2019.6.02.8502

Despacho PREG 0596095

0596095v1

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 387

18/09/2019

SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para Publicação-Divulgação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
18/09/2019 17:59:25
Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para PublicaçãoPedido de Cotação
Divulgação
Eventos
Sub-rogação
Este Evento de Revogação será Publicado no D.O.U. na data de 20/09/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
Apoio
nesta mesma data.
Sair
Resumo do Evento de Revogação
Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação

Nº da Licitação

Pregão

00046/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Objeto
Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a legislação
pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados, conforme especificações e
condições previstas no edital e seus anexos.
Motivo do Evento de Revogação
Acolhimento do impugnação que prevê a necessidade de que o agente de integração mantenha sede local em Maceió/AL
Data da Publicação/Divulgação do Evento de
Revogação

Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da Licitação

20/09/2019

A partir de 06/09/2019

Em 23/09/2019

às 08:00

às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
Nº Unidade Gestora
70011
Gestão

Unidade Gestora
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Empenho

00001

2019

NE

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

000032

Visualizar Prévia da Matéria
Evento de Revogação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoEventoPublicacaoDivulgacaoLicitacao.do?method=disponibilizarPublicaca…

Comprovante de encaminhamento do evento revogação - comprasnet (0596187)
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2019.

Senhor Secretário,
Em atendimento ao Despacho de Vossa Senhoria
(0596074) entramos em contato por e-mail (0597317) com a
empresa CIEE e questionamos o interesse da mesma com a
prorrogação, de forma excepcional, do Contrato nº 43/2014,
por 03 (três) meses, mantidas todas as condições atualmente
pactuadas, como previsto no §4º do art. 57, da Lei nº
8.666/93.
Em resposta, a referida empresa concordou com a
prorrogação nos termos apresentados (0597317).
Uma vez obtida a concordância da empresa,
direciono os autos à SAD para início do procedimento de
prorrogação excepcional do contrato nº 43/2014, por 03
meses, evitando desta forma eventuais prejuízos advindos de
uma solução de continuidade da contratação, vez que tal
período é mais que suﬁciente para conclusão do certame para
nova contratação.
Por ﬁm, esclareço que em virtude de problemas no
correio eletrônico desta unidade, a resposta da empresa foi
encaminhada para o e-mail pessoal deste subscritor.
Respeitosamente

Despacho EJE 0597293
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Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 20/09/2019, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597293 e o código CRC C5D4C85F.
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2019.

À SEIC.
Sr. Chefe,
Encaminho-lhe os presentes autos a essa unidade
para solicitar à empresa contratada que conﬁrme,
expressamente, por meio de proposta a ser enviada a essa
seção, a manutenção das condições atuais do contrato e, se
for o caso, proceder a juntada de certidões relativas às
regularidades fiscal, trabalhista e SICAF.
Após, remeter, parelamente, à SLC e à SGO para
reserva de crédito.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/09/2019, às 11:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597374 e o código CRC 51C7BF40.
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E-mail - 0597845
Data de Envio:
23/09/2019 13:32:43
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
fabiana_maria@cieesp.org.br
Assunto:
Solicitação de envio de proposta formal para prorrogação contratual. PA 0004332-88.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Atendendo determinação da Secretaria de Administração do TRE-AL, solicitamos o envio de confirmação
expressa relacionada à concordância na prorrogação por 3 (três) meses do atual contrato com a CIEE e
este Tribunal, mantidas as condições atuais do contrato, por meio de proposta de preço formal, conforme
eventos anexos.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
Anexo_0597317_PRORROGACAO_CONTRATO_N__43_2014___concordancia_da_empresa.pdf
Despacho_0597374.html

E-mail SEIC 0597845
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Nº 183, sexta-feira, 20 de setembro de 2019

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE TERMO DE EXTINÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Termo de Extinção. Credenciada: Clínica de Radiologia Odontológica KF S/S Ltda.
Objeto: extinguir, unilateral, o Termo de Credenciamento 2/2012. Fundamento Legal:
Processo Administrativo PAe 0002856-03.2015.4.01.8000 - TRF 1ª Região e artigo 79, inciso
I da Lei 8.666/93. Data de Assinatura 18/09/2019. Assinam o instrumento: Pelo TRF 1ª
Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral.

Processo nº 0010974-65.2018.6.02.8000; Objeto: Contratação direta da empresa Formas
Comércio e Serviços Ltda, CNPJ 02.340.082/0001-49, com vistas a executar serviço de
deslocamento (desmontagem/montagem) de divisórias nos pavimentos térreo, 4º e 13º da
sede provisória do TRE/AL, com aquisição de alguns itens complementares (divisória e
porta de giro); Fundamentação Legal: art. 25, caput, da Lei nº 8.666/1993; Valor da
contratação: R$ 43.948,60; Autorizado em 13/09/2019, pelo Des. Pedro Augusto Mendonça
de Araújo, Presidente do TRE/AL.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019 - UASG 90028

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 46/2019

Nº Processo: TRF2-EOF-2019/241. Objeto: Aquisição de coletes dissimulados de proteção
balística, nível III-A.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 20/09/2019 das 12h00 às 17h00.
Endereço: Rua do Acre N. 80 Sala 604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00110-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 20/09/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
02/10/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 000433288.2019. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação dos serviços de intermediação empresaescola, junto às instituições públicas e privadas de ensino superior, visando ao
desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a
legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio para estudantes
interessados, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 18/09/2019) 90028-00001-2019NE000298
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 36/2019

(SIDEC - 19/09/2019) 070011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2019 - UASG 70011

Processo nº TRF2-EOF-2019/090. Objeto: Aquisição de material de consumo para copa e
cozinha (copos descartáveis) deste TRF 2ª Região e da Justiça Federal da 2ª Região, através
do Sistema de Registro de Preços, atuando o TRF2 como Gerenciador e a Seção Judiciária do
Rio de Janeiro como Participante. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do Pregão
em epígrafe à empresa APS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASTRONOMIA LTDA., itens 1 e 2.

Nº Processo: 0006207-47.2019. Objeto: Registro de Preços de material de consumo para
manutenção de aparelhos condicionadores de ar.. Total de Itens Licitados: 4. Edital:
20/09/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00054-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 20/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 03/10/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

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

(SIDEC - 19/09/2019)
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 60/2019

(SIASGnet - 19/09/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

Processo nº TRF2-EOF-2019/00202. Objeto: Contratação de empresa especializada para
cobertura de seguro de acidentes pessoais para 540 (quinhentos e quarenta) estagiários,
com idade entre 18 e 65 anos. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do Pregão
em epígrafe à empresa SEGUROS SURA S.A.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019 - UASG 70029
Nº Processo: 0002111-59.2019. Objeto: Registro de preços para eventual e futura
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (gêneros de alimentação).. Total de Itens Licitados:
5. Edital: 20/09/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502,
Central - Macapá/AP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70029-5-00015-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 20/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 02/10/2019 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro
(SIDEC - 19/09/2019)

SECRETARIA-GERAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS
Pregoiero

Nota de empenho: 2019NE000848, emitida em 16/09/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. Objeto: aquisição de material de
consumo - adoçante (Ata n.º 06/2019). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 940,00
(novecentos e quarenta reais). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00459.02.

(SIASGnet - 19/09/2019) 70029-00001-2019NE000115

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2019 - UASG 70003

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº Processo: 7714. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material
permanente e acessórios, conforme descrições e quantidades constantes no Anexo I do
Termo de Referência n. 003/2019-SEPAT/TRE-AM.. Total de Itens Licitados: 9. Edital:
20/09/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo N. 200, Aleixo - Manaus/AM
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00037-2019.
Entrega
das
Propostas: a partir de 20/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 03/10/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Nota de empenho: 2019NE000837, emitida em 11/09/2019. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada:
MÁRCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SCHNEIDER. Objeto: Aquisição de leitor e gravador de dvd
externo (Ata nº 137/18 - SJ/RJ). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05
e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de
despesa: 449052. Valor total do empenho: R$ 4.145,75 (quatro mil, cento e quarenta e cinco
reais e setenta e cinco centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00492.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

IERMAK MENEZES NINA
Pregoeiro
(SIASGnet - 18/09/2019) 70003-00001-2019NE000118

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2019 - SRP

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI Nº 0032108-55.2019.4.03.8000
O Pregoeiro, designado pela Portaria nº 3.623 de 13/08/2019, torna público
que o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 027/2019-RP, Registro de Preços para aquisição de
veículos para renovação de parte da frota do Tribunal Regional Federal da 3ª Região,
adjudicados os lotes/valores unitários, conforme segue: -Peugeot-Citroen do Brasil
Automóveis Ltda., -01/R$ 60.500,00 e -Roda Brasil - Representações Comércio e Serviços
Ltda., 02/R$ 81.390,00.

PAD n.º 12.625/2019. OBJETO: Curso "O Caminho para a Boa Governança Pública e
Governança de TI" e a Palestra "Governança, seus Riscos e Resultados - Cuidando do que
Importa". FAVORECIDO: CURSO LOUREIRO LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, c/c 13,
VI, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48. Ação
02.122.0570.20GP.0029. VALOR: R$ 25.920,00. RATIFICAÇÃO: Raimundo de Campos Vieira,
em 18/09/2019.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

São Paulo, 19 de setembro de 2019.
GIOVANI RINALDI

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 116/2018, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa FND - TELECOMUNICAÇÃO LTDA. OBJETO: Prorrogação de
vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II da Lei n.º 8.666/93. PAD: 17.854/2018.
ASSINATURA: 19/09/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e a Sra.
Ivanise Baeza, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 38/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 38/2019
- contratação de empresa especializada para a aquisição de 20 (vinte) Coletes Balísticos Multi
Ameaça, nível II ou similar de proteção simultânea, contra disparo de arma de fogo (balística
convencional), bem como, proteção adicional contra ataques com armas ou objetos
perfurantes/pontiagudos para utilização pelos Desembargadores, Agentes de Segurança
Judiciário e Oficiais de Justiça deste Tribunal - foi adjudicado e homologado à empresa JOSE
G B S DA SILVA (CNPJ nº 10.793.836/0001-44), com o preço global de R$ 53.184,75
(cinquenta e três mil e cento e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2019 - UASG 70007
Nº Processo: 11487/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar cursos do Programa
de Desenvolvimento Gerencial 2019, na modalidade a distância, conforme as especificações do Edital e seus
anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 20/09/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço:
Rua Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-500052-2019. Entrega das Propostas: a partir de 20/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 03/10/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

ALINY GUERRA VALE
Equipe de Apoio
(SIASGnet - 19/09/2019) 70007-00001-2019NE000025

(SIDEC - 19/09/2019) 090031-00001-2019NE000089
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019092000116
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
PROCESSO Nº: 0004332-88.2019.6.02.8502
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XX de 2019
Horário Abertura: 14 horas
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação dos serviços de intermediação
empresa-escola visando a operacionalização de estágio para estudantes interessados,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei nº
11.788/2008, a Resolução nº 15.681/2016 alterada pela Resolução nº 15.925/2018 do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a Lei Complementar nº 123/2006, a Resolução nº
23.234/2010 do Tribunal Superior Eleitoral, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por
meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
– nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, pela
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787/2017, e no que couber,
pela Lei nº 8.078/90 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação dos serviços de
intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem,
em conformidade com a legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio
para estudantes interessados, conforme especificações e condições previstas neste
edital e seus anexos.
2 – DA VIGÊNCIA
2.1.
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura
contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União, podendo o prazo de vigência ser prorrogado até o limite legal.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
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de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
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;
3.3.5. 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).
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
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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).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 deste Edital;
b) descrição dos serviços ofertados, de acordo com o Anexo I deste Edital.
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 neste 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. Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro
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dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.12.
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado.
5.5. As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo
próprio do sistema Comprasnet, 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.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
5.7.
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.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
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 ajustada ao lance final do licitante vencedor e 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 deverá ser encaminhado, 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 sugerido no ANEXO III.
5.13.
Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo
pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
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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 pelo VALOR TOTAL, correspondente ao valor
mensal unitário da bolsa, acrescido da taxa de administração, multiplicado por 14
(número de vagas de estagiários), tudo multiplicado por 12 (meses do ano).
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
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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, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será R$ 203.044,80 (duzentos e
três mil e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), que representa uma média das
várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
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 à 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.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
9.1.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e 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 deverá ser encaminhado, 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 sugerido no ANEXO III.
10 - DA HABILITAÇÃO
10.1.
A habilitação do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

Quanto à qualificação jurídica e fiscal, situação de regularidade 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
a)
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on line do site do Comprasnet, exceto Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de
serviço.

a.1) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirado, 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 os encaminhe, via protocolo, desde que a
data de regularização não seja posterior ao dia da abertura da sessão.
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 6.5. 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.
10.2.
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).
10.3. 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.
10.3.1. 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.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, 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.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.4., 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.
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10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.4.1. e
10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
10.4.1. e 10.4.3. 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.
10.5.
As 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 10.1, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
11.1.
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.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
11.2.
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.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site
www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS
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12.1.
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.
12.2.
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.
12.3.
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.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
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.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
13.2.
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.
13.3.
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.
14 – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO
14.1.
Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o valor
relativo à taxa de administração poderá ser reajustado, com base na variação do IGP-M
(Índice Geral de Preços de Mercado), calculado e divulgado pela FGV – Fundação Getúlio
Vargas.
14.1.1. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGPM fica eleito
o índice que oficialmente vier a substituí-lo.
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14.2.
Quanto ao valor relativo bolsa e ao auxílio transporte dos estagiários, caberá
a repactuação, para ajustar os valores ao fixado por ato interno do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
15 – DA CONTRATAÇÃO
15.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de
pagamento e de entrega em conformidade com este edital.
15.2.
A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de Empenho
respectiva, devendo confirmar o seu recebimento.
15.3.
Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota de
Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
15.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.3 ou
recusar-se a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será
convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação,
e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1.
A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
16.2.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
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 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
17.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
17.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
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juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
17.4.
Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos
o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções:
a) Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa sobre o valor do item contratado:
b.1) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do
contrato.
b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.
17.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
17.6.
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.
17.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, 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.
17.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.
17.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
17.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
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17.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

17.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
17.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
17.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
18 - DO PAGAMENTO
18.1.
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de
integração deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito
na conta do agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e
sua identificação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.
18.2.
Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o agente de
integração deverá apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento aos
estagiários referente ao mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra
acidentes pessoais em favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de
inclusão do estagiário na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE,
em casos de acidentes pessoais (primeiro pagamento).
18.3.
Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração deverá indicar os
dados bancários para depósito.
18.4.
O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários será
efetuado pelo agente de integração, mensalmente, após a transferência do recurso
financeiro pelo TRE-AL.
18.5.
O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários ao gestor do
contrato no dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a fim de que haja tempo
hábil para o processamento da folha de pagamento e efetivo depósito dos valores
destinados ao pagamento dos estagiários na conta do agente de integração.
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18.6.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária
vigente.
18.7.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de janeiro de 2012, para
que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o subitem
acima.
18.8.
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%
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
19.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou
termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura.
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
20.1.
As obrigações do contratante estão dispostas na Cláusula Nona da minuta do
Contrato (Anexo II).
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
21.1.
As obrigações da contratada estão dispostas na Cláusula Oitava da minuta do
Contrato (Anexo II).
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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22.1.
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.
22.2.
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.
22.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
22.4.
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.
22.5.
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.
22.6.
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.
22.7.
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.
22.8.
Havendo divergência
determinado pelo edital.

entre

o

edital

e

seus

anexos,

prevalecerá

o

22.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade nº 377, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol,
Maceió – AL, CEP: 57051-090.
22.10.
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.
22.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
22.12.
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.
22.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 22.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
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22.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Planilha de Decomposição de Valores;
ANEXO II - Minuta de contrato;
ANEXO III - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.

22.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió, XX de XXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA

1- OBJETO
Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e
privadas de ensino superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de
propiciarem, em conformidade com a legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de
estágio para estudantes interessados.
Este contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando ao desenvolvimento de
atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição
Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV ), por meio da operacionalização de programa
de Estágio de Estudantes.
O Estágio de Estudantes, não obrigatório, será desenvolvido conforme determinação das
diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso,
informadas pelas Instituições de Ensino, nos termos da Lei nº 11.788/08, tendo como finalidade
a preparação para o trabalho produtivo de educandos.
2 – JUSTIFICATIVA
A presente contratação justifica-se em virtude da necessidade de uma contratada que faça a
intermediação entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -TRE/AL, os estagiários e as
diversas unidades escolares de nível superior do Estado de Alagoas.
3- LOCAL DO ESTÁGIO
As atividades do estágio serão realizadas nas dependências do TRE-AL, em área cujos serviços
guardem estrita correlação com as respectivas áreas de formação profissional.
4- OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO
a) Manter convênios específicos com as Instituições de Ensino, contento as condições exigidas
para a caracterização e definição do Estágio de seus alunos;
b) Obter da Contratante a identificação das áreas de formação de estágio a serem concedidas;
c) Encaminhar à Contratante os estagiários selecionados de acordo com lista de classificação;
d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades aprovadas pelas
Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da etapa e modalidade do curso
de formação do estudante;
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e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo: Termo de Compromisso
de Estágio – TCE, entre a Contratante, o estudante e a Instituição de Ensino;
Contratar e manter,
durante a vigência do presente contrato, Apólice Coletiva de Seguro
contra Acidentes Pessoais e encaminhar ao TRE-AL a contratação do seguro Contra Acidentes
Pessoais em favor dos estagiários.
f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades preenchidos pelo
Supervisor de estágio da Contratante;
g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente preenchido
pela Contratante;
h) Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a Instituição de Ensino a
conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;
i) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá por meio de
TermosAditivos;
j) Controlar e acompanhar a elaboração do relatório final de estágio, de responsabilidade da
Contratante;
k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de capacitação para os
estagiários;
l) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de
acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo Agente de Integração que estiverem em
estágio nas dependências da CONTRATANTE;
m) Avaliar o local de estágio/instalações da contratante, subsidiando as Instituições de Ensino
conforme determinação da Lei;
n) Assumir a responsabilidade pelo processo administrativo de pagamento das Bolsas Auxílio e
do auxílio-transporte aos estagiários da Contratante ao abrigo deste instrumento, mediante a
transferência prévia dos recursos mencionados na letra “p” do item cinco deste Termo;
o) Efetuar, de acordo com a legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do valor do
imposto de renda retido sobre as Bolsas-Auxílio pagas aos estagiários;
p) Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente o informe sobre Bolsas-Auxílio Concedidas,
para fins de declaração do Imposto de Renda.
5 – CABERÁ À CONTRATANTE DE ESTÁGIOS (TRE-AL)
a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o agente de integração, atendendo
as condições definidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos estágios;
b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural;
c) Receber os estudantes interessados e informar ao agente de integração o nome dos aprovados
para o estágio;
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d) Indicar funcionário de seu quadro pessoal, com formação ou experiência profissional na área
de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez)
estagiários simultaneamente;
e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos de
atividades dos estagiários;
f) Elaborar, semestralmente, para os estagiários, os relatórios de atividades circunstanciados,
dando vista obrigatória dos referidos documentos aos estagiários;
g) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado pelo
Supervisor e pelo Estagiário;
h) Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas,
dos períodos e da avaliação de desempenho por ocasião de desligamento do estagiário;
i) Informar ao agente de integração a rescisão antecipada de qualquer Termo de Compromisso
de Estágio – TCE, para as necessárias providências de interrupção dos procedimentos
administrativos a cargo do agente de integração;
j) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de
estágio;
l) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio;
m) Conceder recesso remunerado e auxílio-transporte nos termos da Lei nº 11.788/08;
n) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados pelos
estagiários;
o) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de
Compromisso de Estágio.
p) Transferir ao agente de integração, mensalmente, os recursos destinados ao pagamento das
bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários, indicando os respectivos valores.
6- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 – Contratar estagiários previamente selecionados, que já tenham cursado , no mínimo, 40%
(quarenta por cento) da carga horária total do curso;
6.2 – Prestação das informações necessárias à integração dos estudantes estagiários;
6.3 – Convocação dos estudantes selecionados/classificados em processo de seleção pública pelo
TRE/AL, seguindo a lista de classificação, ou ainda, estudantes oriundos de Termo de
Cooperação Técnica firmado entre o TRE/AL e órgão da administração pública;
6.4 – Encaminhamento dos estagiários ao TRE-AL;
6.5 – Elaboração do Termo de Compromisso de Estágio;
6.6 – O agente de integração deverá contratar seguro contra acidentes pessoais para seus
estagiários, fornecendo-lhes apólice individual de seguro, bem como prestar ao estagiário
integral assistência e/ ou sua família, em caso de acidente;
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6.7 – Pagamento das Bolsas-Auxílio aos estagiários, após o repasse pelo TRE-AL;
6.8 – Adoção de todas as providências quando da ocorrência de prorrogação e/ou rescisões dos
termos de compromisso dos estagiários, bem como substituições;
6.9 – Organização e manutenção de arquivo de toda documentação enviada;
6.10 – Manter contato com as diversas áreas do TRE-AL envolvidas neste processo;
6.11 – Avaliação periódica dos estagiários;
6.12- Reunião inicial com os supervisores dos estagiários e gestores contratuais, inclusive para
esclarecê-los sobre suas obrigações e o manuseio da página do site do agente de integração para
o controle de frequência e demais questões relacionadas ao programa de estágio, com a
disponibilização de senhas para cada supervisor.
6.13 – Reuniões trimestrais com os supervisores dos estagiários;
6.14 – Manter constante acompanhamento do estagiário junto ao contratante e à instituição de
ensino, verificando o seu desempenho e a regularidade de estudo;
6.15 – Enviar à contratante os formulários necessários à avaliação do estudante, orientando os
supervisores dos estagiários como preenchê-los;
6.16 – Emissão dos Relatórios a cada semestre;
7 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA INTERNET
7.1 – Abertura de novas oportunidades de estágio;
7.2 – Consulta de estagiários ativos;
7.3 – Emissão de certificado com todas as informações do seguro de acidentes;
7.4 – Emissão dos relatórios de estágio;
7.5 – Emissão dos termos de realização de estágio;
7.6 – Rescisões antecipadas de contrato de estágio com geração de protocolo;
7.7 – Solicitação de prorrogação de contrato de estágio;
7.8 – Verificação de data de vigência do contrato;
7.9 – Oferecer portal no respectivo site de forma a facilitar o processamento da folha de
pagamento aos estagiários, remessa de relatórios pelos supervisores e demais procedimentos
administrativos.
8- CARGA HORÁRIA
O estagiário deverá cumprir jornada de 04 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais, de
acordo com o horário de funcionamento da Secretaria deste Tribunal.
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9 - REMUNERAÇÃO DO ESTÁGIO
O estagiário de nível superior receberá, mensalmente, Bolsa-Estágio no valor corresponde a 01
(um) salário minímo, deduzindo-se os dias de faltas não justificadas, quando for o caso.
10 - AUXÍLIO TRANSPORTE
Aos estagiários será concedido, a título de auxílio-transporte, o valor fixado pela municipalidade,
sendo pago de acordo com o efetivo comparecimento.
11 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
A contratante efetuará contribuição mensal, a título de taxa de administração, ao agente de
integração.
12- CONTRATO
12.1- No valor da taxa de administração deverão estar inclusos todos os impostos, taxas e demais
encargos/despesas necessários à completa execução dos serviços contratados, bem como o
seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário;
12.2 – A administração do Programa de estágio se incumbirá da administração contratual,
verificação da regularidade acadêmica do estudante, acompanhamento da vigência, seguro de
acidentes pessoais e repasse de bolsa-auxílio e benefícios;
12.3 – O pagamento aos estagiários deverá ser feito pela contratada obrigatoriamente em até 48
(quarenta e oito) horas após o depósito efetuado pelo TRE-AL referente ao pagamento da fatura
de cobrança.
13-VAGAS
São 14 vagas conforme, evento tal (para 2019) e SEI nº 0009991- 66.2018.6.02.8000 (evento
0520111 - para 2020).
14- VIGÊNCIA
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante
formalização de Termo Aditivo, após assentimento prévio das partes, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias do término da vigência conforme artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0598053)

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 414

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

15 – DO PAGAMENTO
O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários será efetuado pelo agente de
integração, mensalmente, após a transferência do recurso financeiro pelo TRE-AL. O supervisor
deverá encaminhar a frequência dos estagiários ao gestor do contrato no dia 26 (vinte seis) de
cada mês impreterivelmente, a fim de que haja tempo hábil para o processamento da folha de
pagamento e efetivo depósito dos valores destinados ao pagamento dos estagiários na conta do
agente de integração.
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de integração deverá
encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito na conta do agente de
integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e sua identificação, o agente de
integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o pagamento em favor dos estagiários.
Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o agente de integração deverá apresentar
a fatura mensal; comprovante de pagamento aos estagiários referente ao mês anterior;
comprovante de pagamento do seguro contra acidentes pessoais em favor dos estagiários
(primeiro pagamento); comprovante de inclusão do estagiário na cobertura do FUNDO DE
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de acidentes pessoais (primeiro
pagamento).
Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração deverá indicar os dados bancários para
depósito.
16 – REQUISITOS TÉCNICOS DE HABILITAÇÃO
Para fins de habilitação, o agente de integração deverá comprovar experiência anterior na
execução de atividade pertinente e compatível com o objeto descrito neste Termo de Referência,
demonstrada por meio de atestado (s) de capacidade técnica emitido (s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado.
17 – DO ORÇAMENTO
As despesas ocorrerão à conta do orçamento disponível na LOA 2019 (evento 0543510) e LOA
2020, em fase de elaboração, conforme SEI 0009991- 66.2018.6.02.8000 (evento 0520111).
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções:
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18.1.1 - Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a Administração,
no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais
severas;
18.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado:
18.1.2.1 – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por cento)
sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto, descumprimento ou
cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não atender ou informar o solicitado
pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do contrato.
18.1.2.2 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude de
atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas.
18.2 – As sanções administrativas aqui previstas poderão ser impostas cumulativamente com as
demais.
19 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO
A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução vinculada à
disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que será comunicado ao
agente de integração.
20 – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o competente
para dirimir as questões decorrentes da contratação.
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ANEXO I-A
Planilha de Decomposição de Valores

Descrição do
Custo
Taxa de
Intermediação
Valor da bolsa
Valor valetransporte

Número de
Vagas

Valor Unitário Valor Total
mensal
Mensal

Valor Total
Anual

14

R$

R$

R$

14

R$

R$

R$

14 X R$

R$

R$

R$
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
Contrato nº XX/2019
Processo nº 0004332-88.2019.6.02.8000
MINUTA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INTERMÉDIAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, CELEBRADO
ENTRE A UNIÃO, ATRAVÉS 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, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado
seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro,
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa
__________, situada à _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador
da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de
intermediação empresa-escola, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº
5.450/2005 e no Edital do Pregão Eletrônico n° 46/2019, devendo ser observadas as
seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 e
8.666/93, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas
normativos.
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Lei nº 11.788/2008, a Resolução nº
15.681/2016 alterada pela Resolução nº 15.925/2018 do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de direito público e, supletivamente,
notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078/90, os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Além da
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, sobre
Norma de Contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a prestação dos serviços de
intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem,
em conformidade com a legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio
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para estudantes interessados, tudo
anexos.

conforme Edital do Pregão nº 46/2019

e seus

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços objeto deste Contrato serão executados em estrita conformidade
com os mandamentos e especificações do Edital do Pregão nº 46/2019 do TRE/AL,
especialmente do seu ANEXO I, e com os termos da proposta de preços da Contratada,
os quais integram este instrumento independentemente de transcrição.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS
Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à
Contratada, o valor total de R$ XX (XXXX), para 12 (doze) meses de contratação,
decomposto conforme tabela a seguir:

Descrição do Custo
Taxa de
Intermediação
Valor da bolsa
Valor vale-transporte

Número de
Vagas

Valor Unitário
mensal

Valor Total
Mensal

Valor Total
Anual

14

R$

R$

R$

14

R$

R$

R$

14 X R$

R$

R$

R$

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de
integração deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito
na conta do agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e
sua identificação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o
agente de integração deverá apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento
aos estagiários referente ao mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra
acidentes pessoais em favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de
inclusão do estagiário na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE,
em casos de acidentes pessoais (primeiro pagamento).
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração
deverá indicar os dados bancários para depósito.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos
estagiários será efetuado pelo agente de integração, mensalmente, após a
transferência do recurso financeiro pelo TRE-AL.
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PARÁGRAFO QUARTO O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários
ao gestor do contrato no dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a fim de
que haja tempo hábil para o processamento da folha de pagamento e efetivo depósito
dos valores destinados ao pagamento dos estagiários na conta do agente de
integração.
PARÁGRAFO QUINTO O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a
legislação tributária vigente.
PARÁGRAFO SEXTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de janeiro de
2012, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o
subitem acima.
PARÁGRAFO SÉTIMO 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%
CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica),
compromissadas pela Nota de Emprenho nº xxx, de xx de xxx de 2019, no valor de R$
xxx.
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PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
a) Manter convênios específicos com as Instituições de Ensino, contento as condições
exigidas para a caracterização e definição do Estágio de seus alunos;
b) Obter da Contratante a identificação das áreas de formação de estágio a serem
concedidas;
c) Encaminhar à Contratante os estagiários selecionados de acordo com lista de
classificação;
d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades
aprovadas pelas Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da
etapa e modalidade do curso de formação do estudante;
e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:



Termo de Compromisso de Estágio – TCE, entre a Contratante, o estudante e a
Instituição de Ensino;
Contratar e manter, durante a vigência do presente contrato, Apólice Coletiva de
Seguro contra Acidentes Pessoais e encaminhar ao TRE-AL a contratação do
seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiários.

f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades
preenchidos pelo Supervisor de estágio da Contratante;
g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente
preenchido pela Contratante;
h) Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a Instituição de
Ensino a conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;
i) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá por meio
de Termos-Aditivos;
j) Controlar e acompanhar a
responsabilidade da Contratante;

elaboração

do

relatório

final

de

estágio,

de

k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de capacitação para
os estagiários;
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l) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de
acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo Agente de Integração que
estiverem em estágio nas dependências da CONTRATANTE;
m) Avaliar o local de estágio/instalações da contratante, subsidiando as Instituições de
Ensino conforme determinação da Lei;
n) Assumir a responsabilidade pelo processo administrativo de pagamento das BolsasAuxílio e do auxílio-transporte aos estagiários da Contratante contratados ao abrigo
deste instrumento, mediante a transferência prévia dos recursos mencionados na
letra “p” do item cinco deste Termo;
o) Efetuar, de acordo com a legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do
valor do imposto de renda retido sobre as Bolsas-Auxílio pagas aos estagiários;
p) Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente o informe sobre Bolsas-Auxílio
Concedidas, para fins de declaração do Imposto de Renda;
q) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A contratada deverá ainda:
a)
Contratar estagiários previamente selecionados, que já tenham cursado, no
mínimo, 40% (quarenta por cento) da carga horária total do curso;
b)

Prestação das informações necessárias à integração dos estudantes estagiários;

c)
Convocação dos estudantes selecionados/classificados em processo de seleção
pública pelo TRE/AL, seguindo a lista de classificação, ou ainda, estudantes oriundos de
Termo de Cooperação Técnica firmado entre o TRE/AL e órgão da administração
pública;
d)

Encaminhamento dos estagiários ao TRE-AL;

e)

Elaboração do Termo de Compromisso de Estágio;

f)
O agente de integração deverá contratar seguro contra acidentes pessoais para
seus estagiários, fornecendo-lhes apólice individual de seguro, bem como prestar ao
estagiário integral assistência e/ou sua família, em caso de acidente;
g)

Pagamento das Bolsas-Auxílio aos estagiários, após o repasse pelo TRE-AL;

h)
Adoção de todas as providências quando da ocorrência de prorrogação e/ou
rescisões dos termos de compromisso dos estagiários, bem como substituições;
i)Organização e manutenção de arquivo de toda documentação enviada;
j)Manter contato com as diversas áreas do TRE-AL envolvidas neste processo;
k)

Avaliação periódica dos estagiários;
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l) Reunião inicial com os supervisores dos estagiários e gestores contratuais, inclusive
para esclarecê-los sobre suas obrigações e o manuseio da página do site do agente de
integração para o controle de frequência e demais questões relacionadas ao programa
de estágio, com a disponibilização de senhas para cada supervisor.
m)

Reuniões trimestrais com os supervisores dos estagiários;

n)
Manter constante acompanhamento do estagiário junto ao contratante e à
instituição de ensino, verificando o seu desempenho e a regularidade de estudo;
o)
Enviar à contratante os formulários necessários à avaliação do estudante,
orientando os supervisores dos estagiários como preenchê-los;
p)

Emissão dos Relatórios a cada semestre;

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.
PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, 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, com a nova redação dada pelo
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:
a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o agente de integração,
atendendo as condições definidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos
estágios;
b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;
c) Receber os estudantes interessados e informar ao agente de integração o nome dos
aprovados para o estágio;

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0598053)

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 423

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
d) Indicar funcionário de seu quadro pessoal, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos de
atividades dos estagiários;
f) Elaborar, semestralmente, para os estagiários, os relatórios de atividades
circunstanciados, dando vista obrigatória dos referidos documentos aos estagiários;
g) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado
pelo Supervisor e pelo Estagiário;
h) Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho por ocasião de
desligamento do estagiário;
i) Informar ao agente de integração a rescisão antecipada de qualquer Termo de
Compromisso de Estágio – TCE, para as necessárias providências de interrupção dos
procedimentos administrativos a cargo do agente de integração;
j) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos que comprovem a
relação de estágio;
l) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio;
m) Conceder recesso remunerado e auxílio-transporte nos termos da Lei nº 11.788/08;
n) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados
pelos estagiários;
o) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de
Compromisso de Estágio.
p) Transferir ao agente de integração, mensalmente, os recursos destinados ao
pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários, indicando os
respectivos valores.
CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura
contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União, podendo o prazo de vigência ser prorrogado até o limite legal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Visando à adequação aos novos preços praticados no
mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de
1 (um) ano, o valor relativo à taxa de administração poderá ser reajustado, com base
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na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), calculado e divulgado pela
FGV – Fundação Getúlio Vargas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do
IGPM fica eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quanto ao valor relativo bolsa e ao auxílio transporte dos
estagiários, caberá a repactuação, para ajustar os valores ao fixado por ato interno do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 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 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as
seguintes sanções:
a) Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa sobre o valor do item contratado:
b.1) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do
contrato.
b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.
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PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL
ou cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO QUINTO - 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 SEXTO - O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados,
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 SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO OITAVO - Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios
de 0,5% (meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO NONO O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao contratado.
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos.
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha
que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.
PARÁGRAFO TREZE Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAFO CATORZE Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO
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Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada,
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA
QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE
PREÇOS DA CONTRATADA
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do
Edital do Pregão Eletrônico n° 46/2019 e às estipulações da proposta de preços da
Contratada, evento SEI nº XXXX.
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 da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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 e
testemunhas abaixo:
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente do TRE/AL
Pela Empresa

Representante da empresa
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ANEXO III
Pregão Eletrônico nº 46/2019
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
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
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2019.

À AJ-DG,
com minuta de edital de pregão eletrônico alterada
para excluir no Termo de Referência a necessidade de
escritório local (item excluído).
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 23/09/2019, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598056 e o código CRC 7BC45CB9.

0004332-88.2019.6.02.8502

Despacho SLC 0598056

0598056v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
PROCESSO Nº: 0004332-88.2019.6.02.8502
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XX de 2019
Horário Abertura: 14 horas
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação dos serviços de intermediação
empresa-escola visando a operacionalização de estágio para estudantes interessados,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei nº
11.788/2008, a Resolução nº 15.681/2016 alterada pela Resolução nº 15.925/2018 do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a Lei Complementar nº 123/2006, a Resolução nº
23.234/2010 do Tribunal Superior Eleitoral, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por
meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
– nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, pela
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787/2017, e no que couber,
pela Lei nº 8.078/90 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação dos serviços de
intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem,
em conformidade com a legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio
para estudantes interessados, conforme especificações e condições previstas neste
edital e seus anexos.
2 – DA VIGÊNCIA
2.1.
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura
contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União, podendo o prazo de vigência ser prorrogado até o limite legal.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
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de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
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;
3.3.5. 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).
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
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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).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 deste Edital;
b) descrição dos serviços ofertados, de acordo com o Anexo I deste Edital.
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 neste 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. Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro
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dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.12.
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto ofertado.
5.5. As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo
próprio do sistema Comprasnet, 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.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
5.7.
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.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
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 ajustada ao lance final do licitante vencedor e 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 deverá ser encaminhado, 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 sugerido no ANEXO III.
5.13.
Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo
pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida.
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
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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 pelo VALOR TOTAL, correspondente ao valor
mensal unitário da bolsa, acrescido da taxa de administração, multiplicado por 14
(número de vagas de estagiários), tudo multiplicado por 12 (meses do ano).
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.
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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, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será R$ 203.044,80 (duzentos e
três mil e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), que representa uma média das
várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
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 à 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.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
9.1.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e 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 deverá ser encaminhado, 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 sugerido no ANEXO III.
10 - DA HABILITAÇÃO
10.1.
A habilitação do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

Quanto à qualificação jurídica e fiscal, situação de regularidade 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 Estadual, por se tratar de prestação de
serviço.
a)
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a.1) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirado, 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 os encaminhe, via protocolo, desde que a
data de regularização não seja posterior ao dia da abertura da sessão.
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) Quanto à qualificação técnica, apresentar atestado (s) de capacidade técnica emitido
(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando que o agente de
integração tem experiência anterior na execução de atividade pertinente e compatível
com o objeto descrito neste edital.
d) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. do
edital:
d.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação
da empresa;
d.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;
d.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
10.2.
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).
10.3. 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.
10.3.1. 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.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, 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.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.4., 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.
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10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.4.1. e
10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
10.4.1. e 10.4.3. 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.
10.5.
As 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 10.1, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
11.1.
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.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
11.2.
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.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site
www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS
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12.1.
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.
12.2.
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.
12.3.
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.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
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.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
13.2.
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.
13.3.
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.
14 – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO
14.1.
Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o valor
relativo à taxa de administração poderá ser reajustado, com base na variação do IGP-M
(Índice Geral de Preços de Mercado), calculado e divulgado pela FGV – Fundação Getúlio
Vargas.
14.1.1. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGPM fica eleito
o índice que oficialmente vier a substituí-lo.
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14.2.
Quanto ao valor relativo bolsa e ao auxílio transporte dos estagiários, caberá
a repactuação, para ajustar os valores ao fixado por ato interno do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
15 – DA CONTRATAÇÃO
15.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de
pagamento e de entrega em conformidade com este edital.
15.2.
A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de Empenho
respectiva, devendo confirmar o seu recebimento.
15.3.
Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota de
Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
15.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.3 ou
recusar-se a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será
convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação,
e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1.
A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
16.2.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
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 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
17.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
17.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
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juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
17.4.
Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos
o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções:
a) Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa sobre o valor do item contratado:
b.1) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do
contrato.
b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.
17.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
17.6.
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.
17.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, 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.
17.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.
17.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
17.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
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17.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

17.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
17.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
17.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
18 - DO PAGAMENTO
18.1.
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de
integração deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito
na conta do agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e
sua identificação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.
18.2.
Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o agente de
integração deverá apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento aos
estagiários referente ao mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra
acidentes pessoais em favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de
inclusão do estagiário na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE,
em casos de acidentes pessoais (primeiro pagamento).
18.3.
Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração deverá indicar os
dados bancários para depósito.
18.4.
O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários será
efetuado pelo agente de integração, mensalmente, após a transferência do recurso
financeiro pelo TRE-AL.
18.5.
O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários ao gestor do
contrato no dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a fim de que haja tempo
hábil para o processamento da folha de pagamento e efetivo depósito dos valores
destinados ao pagamento dos estagiários na conta do agente de integração.
18.6.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária
vigente.
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18.7.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de janeiro de 2012, para
que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o subitem
acima.
18.8.
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%
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
19.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou
termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura.
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
20.1.
As obrigações do contratante estão dispostas na Cláusula Nona da minuta do
Contrato (Anexo II).
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
21.1.
As obrigações da contratada estão dispostas na Cláusula Oitava da minuta do
Contrato (Anexo II).
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1.
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.
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22.2.
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.
22.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
22.4.
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.
22.5.
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.
22.6.
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.
22.7.
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.
22.8.
Havendo divergência
determinado pelo edital.

entre

o

edital

e

seus

anexos,

prevalecerá

o

22.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade nº 377, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol,
Maceió – AL, CEP: 57051-090.
22.10.
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.
22.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
22.12.
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.
22.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 22.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
22.14.
Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Planilha de Decomposição de Valores;
ANEXO II - Minuta de contrato;
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ANEXO III - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.
22.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió, XX de XXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA

1- OBJETO
Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e
privadas de ensino superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de
propiciarem, em conformidade com a legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de
estágio para estudantes interessados.
Este contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando ao desenvolvimento de
atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição
Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV ), por meio da operacionalização de programa
de Estágio de Estudantes.
O Estágio de Estudantes, não obrigatório, será desenvolvido conforme determinação das
diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso,
informadas pelas Instituições de Ensino, nos termos da Lei nº 11.788/08, tendo como finalidade
a preparação para o trabalho produtivo de educandos.
2 – JUSTIFICATIVA
A presente contratação justifica-se em virtude da necessidade de uma contratada que faça a
intermediação entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -TRE/AL, os estagiários e as
diversas unidades escolares de nível superior do Estado de Alagoas.
3- LOCAL DO ESTÁGIO
As atividades do estágio serão realizadas nas dependências do TRE-AL, em área cujos serviços
guardem estrita correlação com as respectivas áreas de formação profissional.
4- OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO
a) Manter convênios específicos com as Instituições de Ensino, contento as condições exigidas
para a caracterização e definição do Estágio de seus alunos;
b) Obter da Contratante a identificação das áreas de formação de estágio a serem concedidas;
c) Encaminhar à Contratante os estagiários selecionados de acordo com lista de classificação;
d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades aprovadas pelas
Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da etapa e modalidade do curso
de formação do estudante;
e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo: Termo de Compromisso
de Estágio – TCE, entre a Contratante, o estudante e a Instituição de Ensino;
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Contratar e manter,
durante a vigência do presente contrato, Apólice Coletiva de Seguro
contra Acidentes Pessoais e encaminhar ao TRE-AL a contratação do seguro Contra Acidentes
Pessoais em favor dos estagiários.
f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades preenchidos pelo
Supervisor de estágio da Contratante;
g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente preenchido
pela Contratante;
h) Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a Instituição de Ensino a
conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;
i) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá por meio de
TermosAditivos;
j) Controlar e acompanhar a elaboração do relatório final de estágio, de responsabilidade da
Contratante;
k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de capacitação para os
estagiários;
l) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de
acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo Agente de Integração que estiverem em
estágio nas dependências da CONTRATANTE;
m) Avaliar o local de estágio/instalações da contratante, subsidiando as Instituições de Ensino
conforme determinação da Lei;
n) Assumir a responsabilidade pelo processo administrativo de pagamento das Bolsas Auxílio e
do auxílio-transporte aos estagiários da Contratante ao abrigo deste instrumento, mediante a
transferência prévia dos recursos mencionados na letra “p” do item cinco deste Termo;
o) Efetuar, de acordo com a legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do valor do
imposto de renda retido sobre as Bolsas-Auxílio pagas aos estagiários;
p) Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente o informe sobre Bolsas-Auxílio Concedidas,
para fins de declaração do Imposto de Renda.
5 – CABERÁ À CONTRATANTE DE ESTÁGIOS (TRE-AL)
a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o agente de integração, atendendo
as condições definidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos estágios;
b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural;
c) Receber os estudantes interessados e informar ao agente de integração o nome dos aprovados
para o estágio;
d) Indicar funcionário de seu quadro pessoal, com formação ou experiência profissional na área
de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez)
estagiários simultaneamente;
e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos de
atividades dos estagiários;
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f) Elaborar, semestralmente, para os estagiários, os relatórios de atividades circunstanciados,
dando vista obrigatória dos referidos documentos aos estagiários;
g) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado pelo
Supervisor e pelo Estagiário;
h) Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas,
dos períodos e da avaliação de desempenho por ocasião de desligamento do estagiário;
i) Informar ao agente de integração a rescisão antecipada de qualquer Termo de Compromisso
de Estágio – TCE, para as necessárias providências de interrupção dos procedimentos
administrativos a cargo do agente de integração;
j) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de
estágio;
l) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio;
m) Conceder recesso remunerado e auxílio-transporte nos termos da Lei nº 11.788/08;
n) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados pelos
estagiários;
o) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de
Compromisso de Estágio.
p) Transferir ao agente de integração, mensalmente, os recursos destinados ao pagamento das
bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários, indicando os respectivos valores.
6- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 – Contratar estagiários previamente selecionados, que já tenham cursado , no mínimo, 40%
(quarenta por cento) da carga horária total do curso;
6.2 – Prestação das informações necessárias à integração dos estudantes estagiários;
6.3 – Convocação dos estudantes selecionados/classificados em processo de seleção pública pelo
TRE/AL, seguindo a lista de classificação, ou ainda, estudantes oriundos de Termo de
Cooperação Técnica firmado entre o TRE/AL e órgão da administração pública;
6.4 – Encaminhamento dos estagiários ao TRE-AL;
6.5 – Elaboração do Termo de Compromisso de Estágio;
6.6 – O agente de integração deverá contratar seguro contra acidentes pessoais para seus
estagiários, fornecendo-lhes apólice individual de seguro, bem como prestar ao estagiário
integral assistência e/ ou sua família, em caso de acidente;
6.7 – Pagamento das Bolsas-Auxílio aos estagiários, após o repasse pelo TRE-AL;
6.8 – Adoção de todas as providências quando da ocorrência de prorrogação e/ou rescisões dos
termos de compromisso dos estagiários, bem como substituições;
6.9 – Organização e manutenção de arquivo de toda documentação enviada;
6.10 – Manter contato com as diversas áreas do TRE-AL envolvidas neste processo;
6.11 – Avaliação periódica dos estagiários;
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6.12- Reunião inicial com os supervisores dos estagiários e gestores contratuais, inclusive para
esclarecê-los sobre suas obrigações e o manuseio da página do site do agente de integração para
o controle de frequência e demais questões relacionadas ao programa de estágio, com a
disponibilização de senhas para cada supervisor.
6.13 – Reuniões trimestrais com os supervisores dos estagiários;
6.14 – Manter constante acompanhamento do estagiário junto ao contratante e à instituição de
ensino, verificando o seu desempenho e a regularidade de estudo;
6.15 – Enviar à contratante os formulários necessários à avaliação do estudante, orientando os
supervisores dos estagiários como preenchê-los;
6.16 – Emissão dos Relatórios a cada semestre;
7 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA INTERNET
7.1 – Abertura de novas oportunidades de estágio;
7.2 – Consulta de estagiários ativos;
7.3 – Emissão de certificado com todas as informações do seguro de acidentes;
7.4 – Emissão dos relatórios de estágio;
7.5 – Emissão dos termos de realização de estágio;
7.6 – Rescisões antecipadas de contrato de estágio com geração de protocolo;
7.7 – Solicitação de prorrogação de contrato de estágio;
7.8 – Verificação de data de vigência do contrato;
7.9 – Oferecer portal no respectivo site de forma a facilitar o processamento da folha de
pagamento aos estagiários, remessa de relatórios pelos supervisores e demais procedimentos
administrativos.
8- CARGA HORÁRIA
O estagiário deverá cumprir jornada de 04 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais, de
acordo com o horário de funcionamento da Secretaria deste Tribunal.
9 - REMUNERAÇÃO DO ESTÁGIO
O estagiário de nível superior receberá, mensalmente, Bolsa-Estágio no valor corresponde a 01
(um) salário minímo, deduzindo-se os dias de faltas não justificadas, quando for o caso.
10 - AUXÍLIO TRANSPORTE
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Aos estagiários será concedido, a título de auxílio-transporte, o valor fixado pela municipalidade,
sendo pago de acordo com o efetivo comparecimento.
11 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
A contratante efetuará contribuição mensal, a título de taxa de administração, ao agente de
integração.
12- CONTRATO
12.1- No valor da taxa de administração deverão estar inclusos todos os impostos, taxas e demais
encargos/despesas necessários à completa execução dos serviços contratados, bem como o
seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário;
12.2 – A administração do Programa de estágio se incumbirá da administração contratual,
verificação da regularidade acadêmica do estudante, acompanhamento da vigência, seguro de
acidentes pessoais e repasse de bolsa-auxílio e benefícios;
12.3 – O pagamento aos estagiários deverá ser feito pela contratada obrigatoriamente em até 48
(quarenta e oito) horas após o depósito efetuado pelo TRE-AL referente ao pagamento da fatura
de cobrança.
13-VAGAS
São 14 vagas conforme, evento tal (para 2019) e SEI nº 0009991- 66.2018.6.02.8000 (evento
0520111 - para 2020).
14- VIGÊNCIA
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante
formalização de Termo Aditivo, após assentimento prévio das partes, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias do término da vigência conforme artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
15 – DO PAGAMENTO
O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários será efetuado pelo agente de
integração, mensalmente, após a transferência do recurso financeiro pelo TRE-AL. O supervisor
deverá encaminhar a frequência dos estagiários ao gestor do contrato no dia 26 (vinte seis) de
cada mês impreterivelmente, a fim de que haja tempo hábil para o processamento da folha de
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pagamento e efetivo depósito dos valores destinados ao pagamento dos estagiários na conta do
agente de integração.
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de integração deverá
encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito na conta do agente de
integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e sua identificação, o agente de
integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o pagamento em favor dos estagiários.
Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o agente de integração deverá apresentar
a fatura mensal; comprovante de pagamento aos estagiários referente ao mês anterior;
comprovante de pagamento do seguro contra acidentes pessoais em favor dos estagiários
(primeiro pagamento); comprovante de inclusão do estagiário na cobertura do FUNDO DE
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de acidentes pessoais (primeiro
pagamento).
Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração deverá indicar os dados bancários para
depósito.
16 – REQUISITOS TÉCNICOS DE HABILITAÇÃO
Para fins de habilitação, o agente de integração deverá comprovar experiência anterior na
execução de atividade pertinente e compatível com o objeto descrito neste Termo de Referência,
demonstrada por meio de atestado (s) de capacidade técnica emitido (s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado.
17 – DO ORÇAMENTO
As despesas ocorrerão à conta do orçamento disponível na LOA 2019 (evento 0543510) e LOA
2020, em fase de elaboração, conforme SEI 0009991- 66.2018.6.02.8000 (evento 0520111).
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções:
18.1.1 - Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a Administração,
no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais
severas;
18.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado:
18.1.2.1 – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por cento)
sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto, descumprimento ou
cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não atender ou informar o solicitado
pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do contrato.

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0598096)

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 450

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

18.1.2.2 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude de
atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas.
18.2 – As sanções administrativas aqui previstas poderão ser impostas cumulativamente com as
demais.
19 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO
A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução vinculada à
disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que será comunicado ao
agente de integração.
20 – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o competente
para dirimir as questões decorrentes da contratação.
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ANEXO I-A
Planilha de Decomposição de Valores

Descrição do
Custo
Taxa de
Intermediação
Valor da bolsa
Valor valetransporte

Número de
Vagas

Valor Unitário Valor Total
mensal
Mensal

Valor Total
Anual

14

R$

R$

R$

14

R$

R$

R$

14 X R$

R$

R$

R$
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
Contrato nº XX/2019
Processo nº 0004332-88.2019.6.02.8000
MINUTA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INTERMÉDIAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, CELEBRADO
ENTRE A UNIÃO, ATRAVÉS 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, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado
seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro,
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa
__________, situada à _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador
da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de
intermediação empresa-escola, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº
5.450/2005 e no Edital do Pregão Eletrônico n° 46/2019, devendo ser observadas as
seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 e
8.666/93, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas
normativos.
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Lei nº 11.788/2008, a Resolução nº
15.681/2016 alterada pela Resolução nº 15.925/2018 do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de direito público e, supletivamente,
notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078/90, os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Além da
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, sobre
Norma de Contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a prestação dos serviços de
intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem,
em conformidade com a legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio
para estudantes interessados, tudo conforme Edital do Pregão nº 46/2019 e seus
anexos.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços objeto deste Contrato serão executados em estrita conformidade
com os mandamentos e especificações do Edital do Pregão nº 46/2019 do TRE/AL,
especialmente do seu ANEXO I, e com os termos da proposta de preços da Contratada,
os quais integram este instrumento independentemente de transcrição.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS
Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à
Contratada, o valor total de R$ XX (XXXX), para 12 (doze) meses de contratação,
decomposto conforme tabela a seguir:

Descrição do Custo

Número de
Vagas

Valor Unitário
mensal

Valor Total
Mensal

Valor Total
Anual

Taxa de
Intermediação

14

R$

R$

R$

Valor da bolsa

14

R$

R$

R$

14 X R$

R$

R$

R$

Valor vale-transporte

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
A partir do primeiro dia útil seguinte ao fechamento da folha, o agente de
integração deverá encaminhar a fatura para atesto do gestor e consequente depósito
na conta do agente de integração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A partir do depósito e
sua identificação, o agente de integração terá 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o
pagamento em favor dos estagiários.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Para fins de liquidação mensal pelo gestor do contrato, o
agente de integração deverá apresentar a fatura mensal; comprovante de pagamento
aos estagiários referente ao mês anterior; comprovante de pagamento do seguro contra
acidentes pessoais em favor dos estagiários (primeiro pagamento); comprovante de
inclusão do estagiário na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE,
em casos de acidentes pessoais (primeiro pagamento).
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando do primeiro pagamento o Centro de Integração
deverá indicar os dados bancários para depósito.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos
estagiários será efetuado pelo agente de integração, mensalmente, após a
transferência do recurso financeiro pelo TRE-AL.
PARÁGRAFO QUARTO O supervisor deverá encaminhar a frequência dos estagiários
ao gestor do contrato no dia 26 (vinte seis) de cada mês impreterivelmente, a fim de
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que haja tempo hábil para o processamento da folha de pagamento e efetivo depósito
dos valores destinados ao pagamento dos estagiários na conta do agente de
integração.
PARÁGRAFO QUINTO O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a
legislação tributária vigente.
PARÁGRAFO SEXTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de janeiro de
2012, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o
subitem acima.
PARÁGRAFO SÉTIMO 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%
CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica),
compromissadas pela Nota de Emprenho nº xxx, de xx de xxx de 2019, no valor de R$
xxx.
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
a) Manter convênios específicos com as Instituições de Ensino, contento as condições
exigidas para a caracterização e definição do Estágio de seus alunos;
b) Obter da Contratante a identificação das áreas de formação de estágio a serem
concedidas;
c) Encaminhar à Contratante os estagiários selecionados de acordo com lista de
classificação;
d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realização de atividades
aprovadas pelas Instituições de Ensino, em conformidade com a compatibilidade da
etapa e modalidade do curso de formação do estudante;
e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, incluindo:



Termo de Compromisso de Estágio – TCE, entre a Contratante, o estudante e a
Instituição de Ensino;
Contratar e manter, durante a vigência do presente contrato, Apólice Coletiva de
Seguro contra Acidentes Pessoais e encaminhar ao TRE-AL a contratação do
seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiários.

f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos relatórios de atividades
preenchidos pelo Supervisor de estágio da Contratante;
g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de atividades devidamente
preenchido pela Contratante;
h) Controlar a informação e disponibilizar para a Contratante e para a Instituição de
Ensino a conclusão da formalização do Termo de Compromisso de Estágio;
i) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades que ocorrerá por meio
de Termos-Aditivos;
j) Controlar e acompanhar a
responsabilidade da Contratante;

elaboração

do

relatório

final

de

estágio,

de

k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, oficinas de capacitação para
os estagiários;
l) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – FAE, em casos de
acidentes pessoais, os estudantes encaminhados pelo Agente de Integração que
estiverem em estágio nas dependências da CONTRATANTE;
m) Avaliar o local de estágio/instalações da contratante, subsidiando as Instituições de
Ensino conforme determinação da Lei;
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n) Assumir a responsabilidade pelo processo administrativo de pagamento das BolsasAuxílio e do auxílio-transporte aos estagiários da Contratante contratados ao abrigo
deste instrumento, mediante a transferência prévia dos recursos mencionados na
letra “p” do item cinco deste Termo;
o) Efetuar, de acordo com a legislação vigente, o recolhimento à Receita Federal do
valor do imposto de renda retido sobre as Bolsas-Auxílio pagas aos estagiários;
p) Emitir e fornecer aos estagiários, anualmente o informe sobre Bolsas-Auxílio
Concedidas, para fins de declaração do Imposto de Renda;
q) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A contratada deverá ainda:
a)
Contratar estagiários previamente selecionados, que já tenham cursado, no
mínimo, 40% (quarenta por cento) da carga horária total do curso;
b)

Prestação das informações necessárias à integração dos estudantes estagiários;

c)
Convocação dos estudantes selecionados/classificados em processo de seleção
pública pelo TRE/AL, seguindo a lista de classificação, ou ainda, estudantes oriundos de
Termo de Cooperação Técnica firmado entre o TRE/AL e órgão da administração
pública;
d)

Encaminhamento dos estagiários ao TRE-AL;

e)

Elaboração do Termo de Compromisso de Estágio;

f)
O agente de integração deverá contratar seguro contra acidentes pessoais para
seus estagiários, fornecendo-lhes apólice individual de seguro, bem como prestar ao
estagiário integral assistência e/ou sua família, em caso de acidente;
g)

Pagamento das Bolsas-Auxílio aos estagiários, após o repasse pelo TRE-AL;

h)
Adoção de todas as providências quando da ocorrência de prorrogação e/ou
rescisões dos termos de compromisso dos estagiários, bem como substituições;
i)Organização e manutenção de arquivo de toda documentação enviada;
j)Manter contato com as diversas áreas do TRE-AL envolvidas neste processo;
k)

Avaliação periódica dos estagiários;

l) Reunião inicial com os supervisores dos estagiários e gestores contratuais, inclusive
para esclarecê-los sobre suas obrigações e o manuseio da página do site do agente de
integração para o controle de frequência e demais questões relacionadas ao programa
de estágio, com a disponibilização de senhas para cada supervisor.
m)

Reuniões trimestrais com os supervisores dos estagiários;
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n)
Manter constante acompanhamento do estagiário junto ao contratante e à
instituição de ensino, verificando o seu desempenho e a regularidade de estudo;
o)
Enviar à contratante os formulários necessários à avaliação do estudante,
orientando os supervisores dos estagiários como preenchê-los;
p)

Emissão dos Relatórios a cada semestre;

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.
PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, 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, com a nova redação dada pelo
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:
a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o agente de integração,
atendendo as condições definidas pelas Instituições de Ensino para a realização dos
estágios;
b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;
c) Receber os estudantes interessados e informar ao agente de integração o nome dos
aprovados para o estágio;
d) Indicar funcionário de seu quadro pessoal, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respectivos Aditivos dos planos de
atividades dos estagiários;
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f) Elaborar, semestralmente, para os estagiários, os relatórios de atividades
circunstanciados, dando vista obrigatória dos referidos documentos aos estagiários;
g) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades assinado
pelo Supervisor e pelo Estagiário;
h) Entregar termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho por ocasião de
desligamento do estagiário;
i) Informar ao agente de integração a rescisão antecipada de qualquer Termo de
Compromisso de Estágio – TCE, para as necessárias providências de interrupção dos
procedimentos administrativos a cargo do agente de integração;
j) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos que comprovem a
relação de estágio;
l) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso de Estágio;
m) Conceder recesso remunerado e auxílio-transporte nos termos da Lei nº 11.788/08;
n) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, previamente informados
pelos estagiários;
o) Cumprir todas as responsabilidades, como Contratante, indicadas nos Termos de
Compromisso de Estágio.
p) Transferir ao agente de integração, mensalmente, os recursos destinados ao
pagamento das bolsas-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários, indicando os
respectivos valores.
CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura
contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União, podendo o prazo de vigência ser prorrogado até o limite legal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Visando à adequação aos novos preços praticados no
mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de
1 (um) ano, o valor relativo à taxa de administração poderá ser reajustado, com base
na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), calculado e divulgado pela
FGV – Fundação Getúlio Vargas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do
IGPM fica eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Quanto ao valor relativo bolsa e ao auxílio transporte dos
estagiários, caberá a repactuação, para ajustar os valores ao fixado por ato interno do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 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 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as
seguintes sanções:
a) Advertência em virtude do descumprimento de obrigações, podendo a
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa sobre o valor do item contratado:
b.1) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 7,5% (sete e meio por
cento) sobre o valor do contrato, em razão de atraso no cumprimento do objeto,
descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações, bem ainda quando não
atender ou informar o solicitado pela Comissão de Estágio ou pelo gestor do
contrato.
b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em virtude
de atraso superior a 15 (quinze) dias, assim como em razão de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.
PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL
ou cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
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prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.
PARÁGRAFO SEXTO - O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados,
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 SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO OITAVO - Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios
de 0,5% (meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO NONO O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao contratado.
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos.
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha
que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.
PARÁGRAFO TREZE Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAFO CATORZE Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada,
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.
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CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA
QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE
PREÇOS DA CONTRATADA
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do
Edital do Pregão Eletrônico n° 46/2019 e às estipulações da proposta de preços da
Contratada, evento SEI nº XXXX.
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 da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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 e
testemunhas abaixo:
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente do TRE/AL
Pela Empresa

Representante da empresa
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ANEXO III
Pregão Eletrônico nº 46/2019
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
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
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2019.
À AJ-DG,
com minuta de edital de pregão eletrônico alterada para excluir no Termo de Referência
a necessidade de escritório local (anterior item 16 do Termo de Referência excluído),
bem como incluir exigência de qualificação técnica (10,1 "c" do edital e 16 do Termo de
Referência).
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 23/09/2019, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598097 e o código CRC AF7B6AAA.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0004332-88.2019.6.02.8502
: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
: ESTAGIÁRIOS. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EMPRESA-ESCOLA. PREGÃO.

Parecer nº 1988 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,

Trata-se da republicação do edital do Pregão nº
46/2019, em razão de pedido de impugnação formulado pela
AGIEL – Agência de Integração Empresa Escola LTDA
EPP. (0593324), versando sobre inadequações do edital do
certame licitatório em epígrafe.
A mencionada licitação foi revogada por meio da
Decisão da Presidência nº 2.724 (0594197).
As questões levantadas na fase de impugnação ao
edital ensejaram a elaboração de novo termo de referência
(0594080) pela EJE, que, de acordo com a informação da SLC
(0598097), gerou as seguintes alterações na minuta do
edital: exclusão, no termo de referência da necessidade de
escritório local, bem como a inclusão da exigência de
qualiﬁcação técnica (10.1 "c" do edital e 16 do termo de
referência).
Dessa forma, em complemento ao Parecer nº
1.739 (0585251), na forma prevista no parágrafo único do
art. 38 da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova, em
face de sua regularidade jurídica, a minuta edital de pregão,
na forma eletrônica, do tipo menor preço
(0598096),
objetivando a contratação dos serviços de intermediação de
empresa-escola visando à operacionalização de estágio para
estudantes interessados.
Ao ensejo, impende colher a aprovação do novo
termo de referência, regulamentarmente a cargo do Sr.
Secretário de Administração.
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/09/2019, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598129 e o código CRC 1D1F68EC.
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Parecer 1988 (0598129)

SEI 0004332-88.2019.6.02.8502 / pg. 465

