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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
exercício de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a necessidade de designação de representantes para o
acompanhamento e fiscalização dos contratos administrativos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

CONSIDERANDO as deliberações da Comissão Permanente de Planejamento de
Eleições, consubstanciadas nas atas constantes no processo SEI nº 0002918-77.2017.6.02.8000;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de parametrização das atividades a serem
realizadas para o perfeito deslinde das atividades preparatórias às Eleições de 2020,

 
RESOLVE
 
Art. 1º Designar servidores para atuarem como responsáveis pela elaboração do termo de

referência e/ou projeto básico, bem como pela gestão do contrato respectivo, conforme descrição abaixo:
I - Material gráfico - MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA e LUCIANA WANDER

DE OLIVEIRA MELO;
II - Aquisição de material de expediente - LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO

e EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA;
III - Transporte auxiliar - FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS e

HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE;
IV - Apoio técnico - DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO;
V - Contratação dos técnicos de urnas eletrônicas - ANDRÉ BONAPARTE SANTOS,

SÉRGIO VILELA MENEGAZ LIMA e LUCAS CAVALCANTI GOMES;
VI - Confecção de cartilhas para as Eleições - MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA

e ALLAN FON ANDRADE;
VII - Alimentação para mesários - RODRIGO FERREIRA MOURA e NILDSON

MENDES SAMPAIO;
VIII - Concessão de alimentação aos membros, autoridades e servidores participantes

das sessões do Tribunal - KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS;
IX - Fones de ouvido - LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO e EDNEY

VIEIRA DE ALMEIDA;
X - Água Mineral - LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO e EDNEY VIEIRA

DE ALMEIDA;
XI - Disponibilização de eletricistas para os Cartórios Eleitorais - MARCOS ANDRÉ

MELO TEIXEIRA e ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA;
XII - Material Elétrico - MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA e ERIVALDO JOSÉ

DE SOUZA;
XIII  - Locação de geradores de energia elétrica - MARCOS ANDRÉ MELO

TEIXEIRA e ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA;
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XIV - Coletes - FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA e ANA LÍVIA NUNES
DE SÁ PEREIRA;

XV - Aquisição de faixas e cartazes - LUCAS CAVALCANTI GOMES;
XVI - Rádios comunicadores - GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS e ANDRÉ

BONAPARTE SANTOS;
XVII - Votação paralela - TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES;
XVIII - Locação de veículos - GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS;
XIX - Contratação de linhas telefônicas adicionais - JOÃO HERMÍNIO DE BARROS

NETO;
XX - Fornecimento de combustível - FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE

BARROS e GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS;
XXI - Camisas personalizadas - FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA e ANA

LÍVIA NUNES DE SÁ PEREIRA;
XXII - Distribuição e recolhimento de urnas eletrônicas e mídias - AGNALDO

QUINTELA DOS SANTOS e LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA.
Parágrafo único.  Os Servidores responsáveis pela gestão das contratações serão

substituídos em suas ausências e afastamentos regulamentares pelos respectivos substitutos legais.
 
Art. 2º A Assessoria de Contas e Apoio à Gestão - ACAGE - dará apoio nos contratos de

técnicos de urnas eletrônicas e apoio técnico, no que diz respeito à elaboração das planilhas de composição
de custos e formação de preços.

 
Art. 3º Os servidores abaixo indicados atuarão na gestão dos contratos especificados

durante as impossibilidades eventuais dos gestores titulares: 
I - Aquisição de faixas e cartazes - JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA;
II - Locação de veículos - FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS;
III -  Concessão de alimentação aos membros, autoridades e servidores participantes das

sessões do Tribunal - LUÍS GUSTAVO DE OLIVEIRA LÚCIO;
IV - Votação paralela- RENATA FIGUEIREDO ATAÍDE.
 
Art. 4º Para os trabalhos de elaboração dos termos de referência e dos projetos básicos,

os servidores designados deverão considerar:
I - quantitativo atualizado de Zonas Eleitorais;
II - a possibilidade de realização de dois turnos nas Eleições;
III - os quantitativos de eleitores, seções eleitorais e locais de votação que poderão ser

acrescidos após o período final de alistamento;
IV - as diretrizes eventualmente fixadas pela Diretoria-Geral e/ou pela Comissão

Permanente de Planejamento de Eleições, instituída pela Portaria nº 129/2019;
V - consulta às Zonas Eleitorais acerca da jornada dos terceirizados e os respectivos

meses de prestação de serviços.
 
Art. 5º Os servidores designados por esta Portaria, titulares e substitutos, serão

capacitados para o desempenho de suas atividades até o mês de novembro de 2019, devendo ser priorizado
o uso de instrutores internos, sem prejuízo da necessidade de adaptação do Plano Anual de Capacitação
atualmente vigente. 
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Art. 6º A Presidência iniciará os procedimentos de contratação de que trata o art. 1º,
devendo os responsáveis finalizarem os termos de referência/projetos básicos, até 19 de dezembro de
2019.

 
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Maceió, 26 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em
26/09/2019, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0600064 e o código
CRC F5758797.

0003321-75.2019.6.02.8000 0600064v5
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 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

23 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APOIO TÉCNICO. ELEIÇÕES 
2018.

Descrição
Empresa VR CONSULTORIA LTDA

Data prevista início
Data prevista término 

Gestor do Contrato
Valor (R$)

Observação do Gestor

 Contratação de serviços de auxílio técnico para as Eleições de 2018
CNPJ 17.278.191/0001-50

05/09/18
31/12/18
Daniel Macêdo de Carvalho Souto
R$ 200.000,00
O número de contratados, 23 (vinte e três) em 2018, pode ser reduzido em pelo menos 50%, de acordo com 
o Núcleo de Apoio Técnico de TI;  O período de contratação, 30 (trinta) dias em 2018, pode ser ampliado 
para abrigar outros momentos eleitorais, a depender da manutenção ou não da estratégia ampliada de 
pontos de transmissão remota;  O período de treinamento e seleção deve ser ampliado e divido em duas 
etapas, 01 (um) dia para seleção e, ao menos, mais 01 (um) dia para treinamentos específicos.

SEI Nº 0005773-29.2017.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de outubro de 2019.
À Direção-Geral
 
Sr. Diretor,
 
Considerando a Portaria nº 373/2019 (0606832);
Considerando o recorte parcial do Relatório de

Avaliação das Eleições de 2018 (0606839), no trato da
contratação de apoio de TI;

Considerando o que fora tratado no Workshop de
Avaliação das Eleições 2018, que realizado no dia
08/10/2019, às 15h, no auditório do Pleno deste Tribunal;
cumpre-me solicitar para os fins da portaria supra, o seguinte:

 

1. Se, a exemplo do ocorrido no Proc SEI nº 0005773-
29.2017.6.02.8000, que versou sobre a contratatação de
apoio de TI para as Eleições de 2018, mantem-se o
entendimento de que tal contratação não seria
enquadrável no que determina a Resolução CNJ nº
182/2013. Caso contrário, haverá a necessidade de
providenciar os desdobramentos preliminares como o de
fazer constar no Plano de Contratações de TIC, na forma
do art. 7º da referida resolução; e

2. Quais os critérios e definições quantitativas para os
pontos de transmissão Eleições 2020, vez que na forma do
recorte do relatório de avalição das eleições de 2018
(0606839), a redução de 50% da contratação está
condicionada a tais definições.

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 10/10/2019, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606840 e o código CRC 8D19BBDF.

0008814-33.2019.6.02.8000 0606840v1
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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 outubro de 2019.
Direcionem-se os autos à Secretaria de

Administração, para fins de pronunciamento acerca do
questionamento constante do Despacho COINF 0606840.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
22/10/2019, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0611929 e o código CRC 1D598137.

0008814-33.2019.6.02.8000 0611929v1
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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 dezembro de 2019.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0611929, observo

quanto ao primeiro questionamento do Sr. Coordenador de
Infraestrutura (0606840), que a matéria já foi enfrentada
pelas unidades consultivas do Tribunal e respondida no
sentido de que se submete ao regime da Resolução CNJ nº
182/2013, a contratação incluída no respectivo plano de
STIC ou utilize recursos destinados especificamente ao
atendimento de despesas com tecnologia da informação
(Parecer nº 1.413-AJ-DG, 0295387 do PA 0005773-
29.2017.6.02.8000). Ora, a contratação em tela não se
enquadra nessas hipóteses: pertence ao plano de contratações
geral (PA 0010562-03.2019.6.02.8000) e será executada com
recursos destinados à Ação Pleitos Eleitorais (doc. 0633251).

Quanto ao segundo ponto, entendo, com todas as
vênias dos que pensam em contrário, que a Secretaria de
Tecnologia da Informação poderá apresentar maiores
subsídios para a definição da política institucional sobre a
abrangência dos pontos de transmissão, sem olvidar que o
planejamento resultante deverá levar em conta a proposta
orçamentária de pleitos eleitorais (0633251).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/12/2019, às 20:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0636672 e o código CRC 91EA85F7.

0008814-33.2019.6.02.8000 0636672v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2019.
Com as informações requeridas no Despacho

COINF 0606840, conforme Despacho SAD 0636672, retornem-
se os autos à Coordenadoria de Infraestrutura, para
conhecimento e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/12/2019, às 19:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0637048 e o código CRC 2EFF4FA0.

0008814-33.2019.6.02.8000 0637048v1
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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 dezembro de 2019.
À Diretoria-Geral
 
Sr. Diretor,
 
Com todas as vênias, entendo que não houve definição

quanto ao item 02 do Despacho COINF 0606840.
Desta forma, retorno os autos para o deslinde da questão.
 

Respeitosamente.
 
 

Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 17/12/2019, às 13:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0637637 e o código CRC 82FD0760.

0008814-33.2019.6.02.8000 0637637v1
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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 dezembro de 2019.
À STI, para atendimento ao que reclamado no

Despacho COINF 0637637.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/12/2019, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0637703 e o código CRC 85D81863.

0008814-33.2019.6.02.8000 0637703v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que o pleito seja submetido à Comissão

responsável pelo planejamento de eleições, tendo em vista
que as diretrizes pleiteadas pelo Senhor Coordenador de
Infraestrutura não são definidas pela STI.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 18/12/2019, às 10:53, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0638402 e o código CRC 2417D055.

0008814-33.2019.6.02.8000 0638402v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2019.
À Comissão de Planejamento de Eleições, como

requerido pela Secretaria de Tecnologia da Informação no
Despacho GSTI 0638402.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/12/2019, às 10:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0638432 e o código CRC 37052BBB.

0008814-33.2019.6.02.8000 0638432v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 687 - CPPE

Informo que em reunião da Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições, que teve lugar no dia 11/02/2020, às
15h45, cuja ata encontra-se em processo de elaboração, deliberou-se
no sentido de que as  definições quantitativas para os pontos de
transmissão Eleições 2020 estão na dependência de estudos a serem
feitos pela STI e ulterior definição por parte da Presidência,
conforme processo SEI nº 0000444-31.2020.6.02.8000.

Nesse sentido há que se devolver o processo à unidade
demandante para que aguarde a deliberação a ser adotada no
referido processo.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Membro da Comissão, em 11/02/2020, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0655653 e o código CRC 56BF9B00.

0008814-33.2019.6.02.8000 0655653v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2020.
 
À Coordenadoria de Infraestrutura, para

conhecimento do inteiro teor na Informação CPPE nº 687
(0655653).

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/02/2020, às 12:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656958 e o código CRC 98567163.

0008814-33.2019.6.02.8000 0656958v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Sr. Diretor,
 
Com todas as vênias, passados cerca de 40 (quarenta)

dias do Despacho GDG 0656958 e da Informação 687 (0655653) que
se refere.

Cumpre-me, sob pena de haver prejuízo ao bom
andamento para a contratação em tela, buscar saber se há ulterior
deliberação e/ou definição quanto ao Item 02 do Despacho
COINF 0606840.

 
Respeitosamente.

 
 

Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 24/03/2020, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672053 e o código CRC 3FDF96DD.

0008814-33.2019.6.02.8000 0672053v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2020.
À Secretaria de Tecnologia da Informação, tendo

em conta o disposto no Despacho COINF 0672053 e na
Informação 687 (0655653), para pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/03/2020, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672083 e o código CRC A4262575.

0008814-33.2019.6.02.8000 0672083v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Informo que a definição dos pontos de transmissão,

após manisfestação da unidade responsável, foi submetida à
Comissão de Planejamento de Eleições, conforme consta no
processo SEI nº 0009784-33.2019.6.02.8000.

 
Sugiro que a ata de reunião da referida Comissão,

que tratou do assunto, seja acostada a estes autos, a fim de
serem observadas as deliberações já tomadas.

 
No que se refere ao despacho do Senhor

Coordenador de Infraestrutura, manifesto preocupação, de
igual modo, sendo necessária a retomada da contratação do
pessoal de apoio de TI.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 25/03/2020, às 17:09, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672530 e o código CRC 9BCB2022.

0008814-33.2019.6.02.8000 0672530v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2020.
À Assessoria de Gestão Estratégica, para fins de

juntada aos autos da ata refetida no Despacho STI 0672530.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
26/03/2020, às 12:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672931 e o código CRC 7EA5867F.
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ATA - TRE-AL/PRE/DG/AGE

1. Identificação da Reunião: 

1.1. Comissão Permanente de Planejamento de Eleições (Portaria da Presidência nº 129/2019);

1.2. Data: 10 de março de 2020;

1.3. Horário: 16h;

1.4. Local: Sala de reunião da Diretoria-Geral do TRE-AL, 11º andar;

2. Discussões e deliberações:

Aberta a reunião, os membros da comissão passaram a tratar dos assuntos constantes da pauta chegando às
seguintes deliberações:

2.1.  MATERIAL GRÁFICO sob a gestão de Mônica Maciel.

Processo SEI nº 0001765-04.2020.6.02.8000:

Propõe a retificação de datas no Termo de Referência de modo a considerar, no 1º turno, 2 (dois) dias úteis a
partir de 15/09/2020 para aprovação da amostra e 5 (cinco) dias úteis após a aprovação da amostra para
entrega do material pela empresa. No segundo turno, se houver, 2 (dois) dias úteis, após o resultado da
eleições, para aprovação da amostra e 3 (três) dias úteis após a aprovação da amostra para entrega do
material pela empresa.  Quanto ao item 03 da relação de materiais, a gestora deve averiguar a exigência legal
da permanência.

Processo SEI nº 0001755-57.2020.6.02.8000:

Decidiu-se pela retificação do Termo de Referência devendo-se considerear como prazo para empresa
apresentar a amostra para aprovação 1(uma) semana após envio da arte e 20 dias após a aprovação da
amostra pela gestora para entrega do material. Foi deliberado também que deveria haver a retirarada da folha
de não votantes. O Assessor Jurídico da Presidência fez lembrar que o número de Vereadores em Maceió
aumentou para 25, devendo-se considerar o referido quantitativo para o calculo do matérial, sempre que
necessário. Ao fim, tendo em vista a existência de dificuldade da gestora para aferição do quantitativo de
material, deliberou-se que deveria haver a interlocução entre a gestora e Secretaria Judiciária para sanar
eventuais dúvidas ainda existentes.

2. 2. TRANSPORTE AUXILIAR:  Decidiu-se no sentido de o gestor averiguar se ainda perssiste a etapa 0
por quanto dos postos de atendimento temporário, fazendo os ajustes se necessário (processo SEI
nº 0001860-34.2020.6.02.8000) .  Conceder prazo de 5 (cinco) dias para apresentação do Termo de
Referência. A Secretária de Administração em Substituição deve adotar as medidas para instar os gestores ao
cumprimento de tal deliberação.

2.3. TÉCNICOS DE URNAS ELETRÔNICAS:

Restou deliberado que a STI deverá priorizar o desenvolvimento de ferramenta que permite a utilização do
sistema de marcação de ponto biométrico deste Regional para auxílio no controle da frequência dos
contratados alocados nos cartórios eleitorais, postos de atendimento e galpão de urnas, conforme solicitação
da EJE.

A Comissão deliberou no sentido de informar à STI que, dentre as ações em andamento na Seção de
Desenvolvimento de Soluções Corporativas, em diferentes etapas do processo de desenvolvimento, que
precisarão ser interrompidas para atender ao pleito formulado pela EJE, deve ser alteradas a ordem de
prioridades em detrimento das seguintes demandas: O Sistema de Controle de Avaliações de Desempenho,
solicitado pela SGP; Sistema de Elaboração dos Planos Anuais de Capacitação, da SGP; Adequação do
Sistema SISRACF ao Plano Anual de Capacitação, da SGP; O novo sistema de diárias, que aguarda algumas
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definições para que possa ser iniciado o desenvolvimento; A publicação de contracheques na Internet. Tais
demandas deverão ser priorizadas após o desenvolvimento da ferramenta no ponto eletrônico, porquanto
constitui ação voltada à realização das eleições.

2.4.  FAIXAS E CARTAZES:

O Servidor José Joel solicitou a sua substituição da gestão contratual sob a seguinte alegação ""Recentemente
lotado na SAPEV, fui designado como gestor do contrato da CASAL, o qual  engloba a Sede, o Prédio da
Praça Sinumbu e mais cerca de 25 cartórios eleitorais, sem olvidar outros afazeres ligado à aludida
unidade, onde estou em fase de aprendizado das tarefas ali desenvolvidas. Além disso, atuo como Presidente
da Comissão Permanente de Licitação e estou na Presidência da Comissão de Inventário de Bens
Permanentes. Por fim, agora no início do mês de abril irei me submeter a um delicado procedimento
ortodôntico onde devo ficar cerca de 15 a 20 dias de licença médica". 

Após as considerações da Secretária de Administração em substituição, restou decidido que há sobrecarga de
trabalho em várias unidades, sendo que o bom nível técnico do Servidor lhe dará condições de apresentar o
Termo de Referência em curto espaço de tempo. Decidiu-se pela manutenção do Servidor Joel F. de Oliveira
na gestão contratual e conceder-lhe o prazo 5 (cinco) dias, a partir de 10 de março para entregar o Termo de
Referência.

 2.5. RÁDIOS COMUNICADORES: Decidiu-se por conceder o prazo de 05 dias para entrega do Termo de
Referência para aprovação da comissão. A Secretária de Administração em Substituição deveria adotar as
medidas para instar os gestores ao cumprimento de tal deliberação.

2. 6. No que diz respeito aos processos que tratam do estabelecimento do quantitativo de pontos de
transmissão foi decidido que a STI finalizará até sexta-feira (13/03/2020) a instrução e encaminhará à
Presidência para definição.

2. 7. Quanto ao transporte de urnas e mídias (0010887-75.2019.6.02.8000), após o gestor apresentar o
resultado do trabalho estatístico que efetivou, foi ressaltado que a Comissão já havia deliberado sobre a
possíbilidade de realização da logística de entrega de transporte pelo próprio Juízo Eleitoral, conforme
registro da Ata constante do evento 0650662. Registrou que não haveria tempo hábil para modificar a
logística já empregada em outros pleitos, em virtude da descordâncias dos cartórios eleitorais. Assim,
ressalvou que já foi deliberado que "deveria ser mantida a logística anterior, aprimorando-se as reuniões
prévias com a empresa contratada e incluir, na capital, a descentralização em dois locais para recolhimento
das urnas, sendo uma na Central de Atendimento e outra na parte baixa de Maceió. Ademais, conforme já
deliberado anteriormente, deverão ser analisadas propostas de viabilização de uso pelo TRE de terreno lateral
da Central de Atendimento de modo a possibilitar melhor fluxo de veículos para transporte de urnas no dia
do pleito.

Ato contínuo, inobstante não haver tempo hábil para promover alterações na logística utilizada nas eleições
anteriores, todos os membros da Comissão parabenizaram o Gestor pelo brilhantismo e detalhes técnicos do
trabalho realizado, ressaltando que tal estudo deveria servir de base para o planejamento de futuras eleições
para garantir uma economia maior no valor da contratação.

2. 8. Quanto  ao aumento do quantitativo das contratações de linhas telefônicas adicionais e aquisição de
smartphones, de maneira a albergar procedimento de intimação das partes via mensagens de Whatsapp,
deliberou-se no sentido de reabir o processo  0001210-84.2020.6.02.8000 para encaminhá-lo de imediato à
SAD para fazer estudo de impacto orçamentário para aquisição dos smartphones, tal como já deliberado pela
Comissão Permanente de Plajenamento de Eleições. 

Nada mais havendo a ser tratado, foi designada nova reunião para o dia 02 de abril, às 16 horas, sendo
determinado pelo Presidente da Comissão o encerramento da reunião, lavrando-se a presente ata, a qual lida
e conferida segue assinada eletronicamente pelos membros abaixo identificados.

3. Identificação dos participantes:

1. Diretor-Geral e Presidente da Comissão – Filipe Lôbo Gomes
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2. Representante da Secretaria de Administração – Andrea Cristina de Lima Belchior

3. Representante da Secretaria de Gestão de Pessoas  – Katherine M. Ferro Gomes Teixeira

4. Representante da SLC  –  Ingrid Pereira de Lima Araújo  

5. Representante da Secretaria de Tecnologia da Informação – Carlos Henrique Tavares Mero

6. Representante da Secretaria Judiciária - Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

7. Representantes da Assessoria de Gestão Estratégica - Ney Willer Santos Silva da Palma e Renato Floering
Tavares

8. Representante das Zonas Eleitorais do Interior – José Sali Soares

9. Representante da Assessoria Especial da Presidência - Davi Antônio Gouveia Costa Moreira

10. Representante da Corregedoria Regional Eleitoral - Homero Malta Feitosa Filho

11. Representante da Ouvidoria - Dóris Maria de Luna Tenório

12. Representante da Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais - Leonardo Luiz dos Santos
Pereira 

13. Representante da Escola Judiciária Eleitoral - Mônica Maciel Braga de Souza

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em 17/03/2020, às 16:53,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente de Gestão
Estratégica, em 17/03/2020, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA, Assessor de Gestão
Estratégica, em 17/03/2020, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0666066 e o código
CRC 2959BCF6.
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DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2020.
Senhor Diretor- Geral.
Em cumprimento ao despacho de evento 0672931, faço

juntada aos presentes autos da ata de reunião realizada, no dia 10 de
março do corrente ano.

Registro, que, assim como o Secretário de Tecnologia da
Informação, comungo da opinião do Senhor Coordenador de
Infraestrutura, quando externa preocupação quanto à demora na
definição do quantitativo de pontos de transmissão. Só não entendo
porque o processo não foi encaminhado com os estudos técnicos à
Presidência para definição, conforme já foi decidido inúmeras vezes
pela Comissão Permanente de Planejamento de Eleições.

Na ata da reunião do dia 10 de março, inclusive, restou
assim asseverado:

2. 6. No que diz respeito aos processos que tratam do
estabelecimento do quantitativo de pontos de transmissão foi
decidido que a STI finalizará até sexta-feira (13/03/2020) a
instrução e encaminhará à Presidência para definição.
(grifamos)

Diante disso, sugiro o retorno do processo à STI para
encaminhamento dos estudos técnicos à Presidência para
deliberação.

Por fim, registro que esta Assessoria instruiu o processo
SEI nº 0009784-33.2019.6.02.8000 com manifestação no sentido do
encaminhamento à Presidência, instância que fará a deliberação final
acerca do tema.

  

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 26/03/2020, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 26/03/2020, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673349 e o código CRC E0E5477B.

0008814-33.2019.6.02.8000 0673349v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2020.
À Secretaria de Tecnologia da Informação, como

recomendado do despacho AGE 0673349.
 
Atendida a recomendação alí disposta,

redirecionem-se os autos à Presidência.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
26/03/2020, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673475 e o código CRC 11B38836.

0008814-33.2019.6.02.8000 0673475v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2020.
Senhor Coordenador de Infraestrutura,
 
Nos termos da decisão do Senhor Presidente (doc.

nº 0675078) e em resposta à indagação de Vossa Senhoria
(doc. nº 0606840), informo que funcionarão 49 (quarenta e
nove) pontos remotos de transmissão dos resultados para as
eleições de 2020.

 
Deixo registrado que a Secretaria de Tecnologia da

Informação, por meio da Seção de Provisão e Logística de
Equipamentos Eleitorais, apresentou o estudo referente
ao quantitativo de pontos de transmissão antes do prazo
fixado pela Comissão Permanente de Planejamento de
Eleições (doc. nº 0667210).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 07/04/2020, às 16:37, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0682663 e o código CRC E0DFAC81.

0008814-33.2019.6.02.8000 0682663v1
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020  

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:   AL000192/2019  
DATA DE REGISTRO NO MTE:   24/09/2019  
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:   MR043058/2019  
NÚMERO DO PROCESSO:   46201.003443/2019-13  
DATA DO PROTOCOLO:   20/09/2019  

 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.  

 
SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO EST DE AL, CNPJ n. 24.256.042/0001-56, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE CARLOS ROBERTO DA COSTA; 
  
E  
 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE INFORMATICA E SIMILARES E PROFISSIONA, CNPJ n. 
69.982.155/0001-77, neste ato representado(a) por seu Membro de Diretoria Colegiada, Sr(a). MANOEL 
BALTHAZAR FERREIRA DIEGUES DE ARECIPPO; 
  
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho 
previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de julho de 2019 
a 30 de junho de 2020 e a data-base da categoria em 01º de julho.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) processamento de dados, com 
abrangência territorial em AL.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PISOS SALARIAIS  
 
 

A partir de 1º julho de 2019, na forma do art. 7° inc. V da Constituição Federal, os pisos salariais da 
categoria profissional, não poderão ser inferiores aos seguintes valores: 

a) Analista de Informática Nível I R$ 6.325,50 

b) Analista de Informática Nível II R$ 4.822,50 

c) Técnico em Aplicativos e 

Desenvolvimento de Sistemas I 

R$ 3.988,50 

d) Técnico em Aplicativos e 

Desenvolvimento de Sistemas II 

R$ 3.342,00 

e) Técnico em Informática - Jornada 

de 8h diárias 

R$ 3.065,00 
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f) Técnico em Informática - Jornada 

de 6h diárias 

R$ 2.303,50 

g) Assistente de Informática R$ 1.480,50 

h) Piso Normativo/Jornada de 8h 

diárias 

R$ 1.683,00 

i) Piso Normativo/Jornada de 6h 

diárias 

R$ 1.262,25 

Parágrafo primeiro. Todos os pisos normativos de que trata a presente cláusula, serão reajustados de 
acordo com a política salarial do país, ou conforme negociação entre as partes. 

Parágrafo segundo. Todos os valores do piso estão arredondados para o inteiro de real. 

Parágrafo terceiro. Piso Normativo para quem exerce funções na área de informática. 

Parágrafo quarto. Os funcionários que em junho de 2019 já recebiam salários iguais ou superiores aos 
constantes desta tabela terão seus vencimentos reajustados em 3,37% (três vírgula trinta e sete por cento). 

  
 

Reajustes/Correções Salariais  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS CLÁUSULAS ECONÔMICAS E DO REAJUSTE  
 
 

As empresas reajustarão os salários de seus empregados a partir de 1º de Julho de 2019 aplicando o percentual de 
3,37% (três vírgula trinta e sete por cento). 

  
 

Pagamento de Salário –  Formas e Prazos  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 
 

A Empresa deverá fornecer comprovante de pagamento de salários, com discriminação das verbas e 
importâncias correspondentes aos proventos e descontos efetuados. Nos comprovantes, deverá constar a 
identificação da empresa e do empregado. 

Parágrafo Único. No referido comprovante deverá constar também a importância relativa ao depósito do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devido à conta vinculada do empregado optante. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Adicional Noturno  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO ADICIONAL NOTURNO E DAS HORAS EXTRAS  
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As horas extraordinárias serão remuneradas com adicional de 60% (sessenta por cento) sobre hora normal da segunda 
feira ao sábado e, com adicional de 100% (cem por cento) nos domingos e feriados, excetuando-se nos casos de 
compensação de horas e/ou jornada de trabalho realizadas nesses dias, nos termos da cláusula seguinte, ficando tal 
procedimento vinculado a acordo entre empregado e empregador; 

Parágrafo Primeiro. As horas extraordinárias trabalhadas, assim como seus valores, quando efetivamente realizadas e 
pagas, deverão constar nos contracheques dos trabalhadores. 

Parágrafo Segundo. O adicional noturno será 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário/hora normal, nos serviços 
realizados entre às 22:00 horas e 05:00 horas, considerando-se a hora noturna como sendo de cinquenta e dois minutos 
e trinta segundos. 

Parágrafo Terceiro. A média de horas extras e do adicional noturno, quando pagos, repercutirão nas férias, em seu 
abono constitucional, no 13º salário, no descanso remunerado, no FGTS e nos cálculos relativos às rescisões de contrato 
de trabalho. 

Parágrafo Quarto. Os domingos, quanto trabalhados dentro da jornada de trabalho, serão considerados dias normais. 

  

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
 
 

Após registro e depósito da presente Convenção Coletiva de Trabalho, na 19a Delegacia Regional de Trabalho/AL, as 
empresas associadas ou não ao SEAC-AL que participarem de quaisquer licitações no território de Alagoas, e que, a 
mão-de-obra contratada afete a representatividade do SINDPD-AL, se obriga a incluir em suas Planilhas de Custos o 
fornecimento a todos os empregados colocados a sua disposição por força do contrato objeto da licitação de 22 
Tícket`s Alimentação ou Refeição por mês, no valor unitário de R$ 21,50 (vinte reais e vinte centavos). 

Parágrafo Primeiro. As Empresas descontarão até 10% (dez por cento) dos Tickets´s fornecidos. 

Parágrafo Segundo. Nos casos de férias e/ou licença médica por doença, o quantitativo de Ticket´s será reduzido em 
igual quantidade de dias ausentes por tais motivos. 

Parágrafo Terceiro. Os funcionários que em junho de 2019 já recebiam ticket´s iguais ou superiores aos constantes 
desta cláusula terão os mesmos reajustados em 6,25% (seis vírgula vinte e cinco por cento). 

Parágrafo Quarto. Em caso de o trabalhador precisar dobrar o serviço por qualquer motivo, o empregador ficará 
obrigado a fornecer sua alimentação. 

  
 

Auxílio Transporte  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO VALE TRANSPORTE  
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As empresas fornecerão nos termos da Lei, Vale Transporte aos seus empregados amparados por esta convenção, 
atendendo a real necessidade de cada um. 

Parágrafo Único. Tendo em vista que na maioria das Cidades do interior do Estado não existe transporte coletivo 
regulamentado, os empregados que optarem em receber o Vale Transporte no interior devem recebê-los em espécie, 
sem que o valor pago seja incorporado ao salário e não tenha nenhuma incidência. Aplica-se, assim, o valor de tabela 
dos preços em Maceió. 

  

 
 

Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Normas para Admissão/Contratação  
 

 
CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS SOCIAIS  
 
 

Visado assegurar a exequibilidade dos contratos de prestação de serviços pelas empresas junto ao 
tomador, assegurando a adimplência dos Encargos Sociais e Trabalhistas, fica convencionado que as 
empresas do segmento abrangidas pela CCT, deverão praticar o percentual mínimo de Encargos Sociais e 
Trabalhistas constante da planilha abaixo.  

  

PLANILHA   DE CÁLCULOS 

ENCARGOS   SOCIAIS: incidente sobre o valor da Remuneração + 

valor da Remuneração   Técnica 

Grupo   A ENCARGOS   SOCIAIS 36.80% 

1 INSS 20,00% 

2 SESI OU   SESC 1,50% 

3 SENAI OU   SENAC 1,00% 

4 INCRA 0,20% 

5 SALARIO EDUCAÇÃO   2,50% 

6 FGTS 8,00% 

7 SEGURO   ACIDENTE DE 

TRABALHO/SAT/INSS 

3,00% 

8 SEBRAE 0,60% 

Grupo   B ENCARGOS   SOCIAIS 28,20% 

9 FÉRIAS 12,03% 

10 AUXILIO   DOENÇA 1,85% 

11 LICENÇA   PATERNIDADE/MATERNIDADE 1,33% 

12 FALTAS   LEGAIS 1,99% 

13 ACIDENTE DE   TRABALHO 1,30% 

14 AVISO   PRÉVIO 1,37% 

15 13º SALÁRIO 8,33% 

Grupo   C ENCARGOS   SOCIAIS 9,45% 
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16 AVISO   PRÉVIO INDENIZADO 3,65% 

17 INDENIZAÇÃO   ADICIONAL 1,80% 

18 INDENIZAÇÃO   (RESCISÕES SEM JUSTA 

CAUSA) 

4,00% 

Grupo   D ENCARGOS   SOCIAIS 10,38% 

19 INCIDÊNCIA   DOS ENCARGOS DO GRUPO 

A   SOBRE O B 

10,38% 

VALOR   DOS ENCARGOS 

SOCIAIS 

84,83% 

 
Desligamento/Demissão  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DECLARAÇÃO SOBRE JUSTA CAUSA  
 
 

O Sindicato Profissional e as Empresas, não promoverão ação judicial, sem antes, tentar uma solução administrativa, 
sendo estabelecido o prazo de resposta de dez (10) dias a partir da data do recebimento do pleito pela parte 
acionada. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO  
 
 

Toda e qualquer homologação do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do empregado que, somado o período 
do Aviso Prévio, conte com mais de um (1) ano de serviço, deverá ser preferencialmente homologada pelo Sindicato 
da categoria (Artigo 6º da IN da SRT n.º 3 de 21/06/2002) posto que ficam os órgãos locais do Ministério do Trabalho 
e Emprego reservado para os seguintes casos: 

Categoria sem representatividade sindical na localidade; 

Recusa do Sindicato na prestação da assistência; 

Cobrança indevida pelo Sindicato para a Prestação da assistência; 

Parágrafo Primeiro: Deverão estar presentes no ato da homologação: 

1. O empregado (se menor com seu responsável) e o Empregador ou Preposto especialmente designado para cada ato 
homologatório; 

2. Procurador do Empregado com poderes expressos para receber e dar quitação e se o empregado for analfabeto, a 
procuração deverá ser pública. 

3. O ato de homologação será gratuito e deverá ser realizado impreterivelmente no primeiro dia útil após o 
encerramento do período do aviso prévio, quando efetivamente trabalhado, seja qual for a natureza da demissão, ou, 
até o décimo dia após o último dia da prestação do serviço quando da dispensa sem justa causa, por iniciativa do 
empregador, sob pena do pagamento de multa a favor do empregado em valor equivalente à sua maior remuneração. 
Não comparecendo o empregado, quando da homologação, a empresa dará conhecimento do fato ao SINDPD-AL, 
mediante comprovação do envio da carta ou telegrama de notificação do ato, o que a desobrigará do cumprimento 
do disposto no caput desta cláusula. 
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Parágrafo Segundo: Quando a data do pagamento da rescisão recair em um Sábado, Domingo ou Feriado, o 
pagamento será antecipado para o dia útil anterior (§ 2.º do Art. 11 da IN da SRT n.º 3 de 21/06/2002); 

Parágrafo Terceiro: São os seguintes documentos previstos pelo Artigo 12º da IN da SRT n.º 3 de 21/06/2002 para fins 
de homologação rescisória: 

1.     Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho mínimo de 05 vias; 

2.     CTPS do empregado com baixa e atualizada; 

3.     Carta de Aviso Prévio ou do Pedido de Demissão; 

4.     Cópia da Convenção ou do Acordo Coletivo de Trabalho; 

5.     Extrato analítico atualizado do FGTS; 

6.     Guia de Recolhimento rescisório do FGTS; 

7.     CD para fins do Seguro Desemprego; 

8.     ASO - Atestado de saúde Ocupacional Demissional, no prazo de validade; 

9.     Descrição dos valores variáveis pagos, com inclusive seus reflexos no Descanso Remunerado, registrada no verso 
do Termo de Rescisão. 

10.  Cópia da GRCSU (Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana) as 2 (duas) últimas. 

Parágrafo Quarto. Não comparecendo qualquer das partes na data marcada, o Sindicato fornecerá a outra parte 
presente documento com a ocorrência. 

 
Mão-de-Obra Temporária/Terceirização  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS LICITAÇÕES  
 
 

O sindicato profissional fiscalizará e solicitará dos órgãos licitantes a inclusão no rol dos documentos exigidos para a 
habilitação, do documento previsto no art. 607 da CLT (Recolhimento da Contribuição Sindical). 

Parágrafo Único: A solicitação será feita por correspondência dirigida ao órgão licitante, sendo também enviada uma 
cópia da mesma ao sindicato patronal. 

 
 

Relações de Trabalho –  Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  
 

Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO AMBIENTE E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO  
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O SEAC/AL e o SINDPD/AL se comprometem a atuarem em caráter de orientação junto às empresas tomadoras de 
serviços, para que as mesmas se adaptem às normas que determinam as condições ambientais e de trabalho 
recomendadas para as atividades da categoria dos trabalhadores. 

 
 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Duração e Horário  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA JORNADA DE TRABALHO  
 
 

Para o Técnico e Assistente de Informática será adotada a jornada de 180 horas, Para o técnico em 
aplicativos e desenvolvimento de sistemas e analista de Informática será adotada a jornada de 220 horas. 

Parágrafo Primeiro: a jornada do digitador especificamente deverá observar a seguinte conformação: 

50 (cinquenta) minutos de trabalho por (dez) minutos de descanso, ou 10 (dez) minutos de descanso por 
(cinquenta) minutos de trabalho. 

Parágrafo Segundo: O intervalo de descanso é obrigatório e decorrente de norma de ordem pública de 
proteção do trabalhador (NR-17), sendo absolutamente inadmissível a compensação com a antecipação do 
final da jornada diária de trabalho, ficando o empregado como único responsável pelo não cumprimento do 
intervalo legal de descanso, que em última análise foi estabelecido em seu próprio benefício, cujos clientes 
tomadores de serviços, contratualmente reconhecem tais normas de proteção dos trabalhadores. 

Parágrafo Terceiro: Para os Técnicos e Assistentes de informática será adotada preferencialmente a 
jornada de 180 horas. Sendo permitida a mudança de carga horária para 220 horas de acordo com a CLT. 

Parágrafo Quarto: A alteração da Jornada de Trabalho poderá, em regra, ser realizada unilateralmente 
pelo empregador conforme sua necessidade e conveniência, exceto em caso de impossibilidade do 
trabalhador por desempenhar outro trabalho em horário semelhante. 

  

  

 
Compensação de Jornada  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA COMPENSAÇÃO DE HORAS  
 
 

Convencionam as partes que em observância, fiel e rigorosa do que dispõe o parágrafo 2.º do Artigo 59º da C.L.T. e na 
consonância do disposto na Lei n.º 9.601 de 21 de janeiro de 1998, regulamentada pelo Decreto n.º 2.490, publicado 
no DOU do dia 05.02.1998, fica instituída A COMPENSAÇÃO DE JORNADA E/OU HORAS DE TRABALHO, realizadas por 
cada trabalhador, no exercício das suas funções, desde que cumpridos os seguintes critérios: 
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Parágrafo Primeiro - A compensação através de concessão de folgas aos trabalhadores, se dará considerando-se que 
para cada hora trabalhada, excedente ou não, haverá uma hora de folga. Da mesma forma, haverá uma hora de folga 
antecipada, para cada hora a ser trabalhada posteriormente; 

Parágrafo Segundo - As empresas devem adotar um mecanismo para o fiel controle das tais horas - excedentes e 
compensadas - que permita o acompanhamento individual, por trabalhador envolvido; 

Parágrafo Terceiro - A apuração das horas excedentes se fará à luz dos respectivos registros de ponto mensais, 
mecânicos ou manuais, podendo haver compensação parcial ou por etapas, devendo estar totalmente cumprida no 
período máximo de 180 ( cento e oitenta ) dias contados a partir do final de cada apuração; 

Parágrafo Quarto - Será permitida também a compensação antecipada das horas a serem trabalhadas 
posteriormente, na forma do parágrafo anterior; 

Parágrafo Quinto - Na impossibilidade da empresa cumprir o prazo estabelecido no parágrafo terceiro da Cláusula 
Vigésima da presente Convenção, para a concessão das FOLGAS de compensação de horário de trabalho, deverá 
efetuar o pagamento das horas à compensar, de uma única vez, com o acréscimo de sessenta por cento (60%) sobre o 
valor da hora normal.  

 
Controle da Jornada  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REGISTRO DE JORNADA  
 
 

Todos os empregados terão sua jornada de trabalho anotada mecanicamente, ou folha de ponto, com exceção 
daqueles empregados que se enquadrarem nas situações previstas nas alíneas a e b do Art. 62 da CLT. 

 
Faltas  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ATESTADOS MÉDICOS  
 
 

Haverá aceitação para justificativas de faltas e outras questões análogas, dos atestados médicos e odontológicos 
oriundos de médicos ou dentistas, ou procedentes de convênios de saúde do empregado, caso a empresa não possua 
serviços médicos próprios ou conveniados. 

Parágrafo Primeiro. Fica obrigado o empregado a notificar à empresa seu impedimento por motivo de doença, mediante a apresentação de atestado 
médico no prazo de 72h (setenta e duas horas) da emissão do atestado médico, sob pena de serem lançadas faltas.  

Parágrafo Segundo. A falta de um dia de trabalho da Escala 12 x 36 faz com que o trabalhador tenha este dia descontado e deixe de receber 01 (um) 
dia de repouso semanal remunerado no cálculo do RSR/Lei 605/49. 

 
Outras disposições sobre jornada  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO  
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Ficam os empregados e empregadores autorizados a praticar a Escala de Trabalho 12 x 36, doze horas de trabalho por trinta e seis horas de 
descanso. 

Parágrafo Único. Dentro da escala de 12 (doze) horas está incluído, obrigatoriamente, o intervalo de 1 (uma) hora, ou seja, são 11 (onze) horas reais 
de trabalho. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Licença Maternidade  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA LICENÇA GESTANTE  
 
 

A empregada gestante fará jus à licença de 120 (cento e vinte) dias, nos termos da Constituição Federal. 

 
Outras disposições sobre férias e licenças  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO DIA DO INÍCIO DAS FÉRIAS  
 
 

O início das férias, individuais ou coletivas, não poderá coincidir com sábados, domingos, feriados ou dias já 
compensados. 

Parágrafo Único: A data do gozo das férias será informada ao empregado com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias. 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA SAÚDE NO TRABALHO  
 
 

Quando os digitadores acusarem sintomas de LER (Lesões pôr Esforços Repetitivos),será obrigatório o preenchimento 
da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) pela empresa. No caso de omissão desta, comprovado através de 
correspondência encaminhada e protocolada à Empresa no prazo de 03 (dias), a contar da solicitação por escrito, fica 
autorizado o preenchimento pelo próprio empregado, o que será dado como firme e valioso pela empresa. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO QUADRO DE AVISOS  
 
 

O SINDPD/AL poderá colocar quadro de avisos nas empresas destinadas às notícias sindicais, desde que dadas com a 
habitual urbanidade e sem ofensas de qualquer natureza. 

Parágrafo Primeiro: O presente acordo deverá ser obrigatoriamente afixado em quadro de avisos, como forma de 
divulgação. 

Parágrafo Segundo: O SEAC/AL poderá colocar quadro de avisos no SINDPD/AL, destinado a notícias trabalhistas, 
desde que dadas com a habitual urbanidade e sem ofensas de qualquer natureza. 

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA RELAÇÃO DOS EMPREGADOS  
 
 

As empresas se comprometem a colocar à disposição do SINDPD/AL, mensalmente, cópia da relação de admitidos e 
demitidos que enviam a Delegacia Regional do Trabalho. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA TAXA ASSISTENCIAL PATRONAL  
 
 

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho contribuirão anualmente e uma única vez para o 
Sindicato Patronal com a importância de R$ 2,00 (dois reais) por empregado constante da sua folha do mês de Junho 
do corrente ano, a ser recolhida até o dia 30 de Agosto na sede do Sindicato Patronal ou onde este indicar, tudo de 
acordo com orientação emanada do Supremo Tribunal Federal STF nos Processos RE 220.700-1 (DJ de 13.11.1998) e 
RE 189.960-3 (DJ de 17.11.2000). 
 
Parágrafo Primeiro: Em caso de recolhimento posterior a data acima, a empresa inadimplente estará sujeita ao 
pagamento adicional de juros de mora à razão de 1,00% (hum por cento) por mês ou fração de atraso e também ao 
pagamento de uma multa de 2,00% (dois por cento) sobre o montante (principal mais juros). 

Parágrafo Segundo: As empresas ficam obrigadas a apresentar ao SEAC/AL no ato do pagamento que trata esta 
Cláusula, cópia do CAGED do mês de JUNHO e as novas empresas do segmento que se constituírem no período de 
vigência desta Convenção, pagarão com base no total de funcionários registrados no CAGED do 3o (terceiro) mês 
posterior a sua constituição. 

Parágrafo Terceiro: As empresas devem enviar ao SEAC/AL nos meses abaixo, cópia dos respectivos CAGED dos meses 
anteriores, ou seja: 

Em JANEIRO, envia cópia do CAGED do mês de Dezembro; 

Em JUNHO, envia cópia do CAGED do mês de Maio e; 

Em SETEMBRO, envia cópia do CAGED do mês de Agosto. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  
 
 

As empresas descontarão mensalmente dos associados ao sindicato profissional, a título de contribuição social, 1% 
(um por cento) da remuneração, recolhendo a importância descontada à tesouraria da entidade beneficiária até o 
décimo (10º) dia útil subsequente ao pagamento da folha, sob pena de aplicação das sanções previstas no parágrafo 
único do artigo 545, da CLT, sem prejuízo da multa convencional. 

Parágrafo Primeiro. Os valores referentes às mensalidades sindicais devidos ao SINDPD/AL poderão ser pagos através 
da conta CEF, Ag 0055/003.3666-2. A relação nominal, com os salários e valor recolhido, será fornecida ao SINDPD/AL 
até o dia 10 do mês subsequente ao mês da competência do pagamento. 

Parágrafo Segundo. O não cumprimento pela empresa desta cláusula, implicará no reconhecimento da dívida com o 
SINDPD/AL,atualizando-se os valores quando da regularização, acrescidos de multa de 2% (dois por cento) ao mês, 
sobre o valor do desconto não repassado. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Aplicação do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA APLICABILIDADE  
 
 

Esta convenção coletiva deve ser aplicada a todos os empregados da área de Tecnologia da Informação e 
Informática e Processamento de Dados pelas empresas que atuam ou tem contrato vigente no estado de 
Alagoas, conforme Cláusula de abrangência. 

Parágrafo Primeiro – as empresas sucedâneas de contratos de prestação de serviços, além dos pisos, 
assegurarão os reajustes e demais cláusulas previstas nesta convenção para preservar os direitos adquiridos 
pelos empregados ao longo da permanência deles na mesma prestação de serviço nas dependências do 
cliente.  Neste caso o salário de contratação não pode ser inferior ao percebido na empresa sucedida. 

  

Parágrafo Segundo - as partes estabelecem que os contratos de trabalho em curso deverão observar as novas 
normas que regulam as relaçõs individuais e coletivas de trabalho estabelecidas pela Lei Federal Nº 13.467/2017. 

  

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS  
 
 

O SEAC/AL e o SINDPD/AL reunir-se-ão sempre que solicitados pôr uma das partes a partir da vigência desta 
Convenção, com vistas a analisar conjuntamente o cenário de aplicação das Cláusulas pactuadas e outras condições 
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que desejem acordar, avaliando o quadro econômico e produtivo, geral e das empresas, as perspectivas de 
desenvolvimento à organização do trabalho, podendo convencionar modificações e aprimoramentos. 

Parágrafo Único: As pautas das reuniões deverão ser enviadas pelas partes com, pelo menos, 30 (trintas) dias de 
antecedência. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA  
 
 

Em razão dos avanços tecnológicos e tendo em vista uma melhor classificação dos trabalhadores abrangidos por esta 
Convenção Coletiva de Trabalho, as categorias profissionais terão as seguintes definições: 

1) Analista de Informática Nível I, que englobará as categorias de Analista de Sistemas, Suporte, Negócio e O&M, com 
experiência mínima de 03 (três) anos na função de Analista de Informática; 

2) Analista de Informática Nível II, que englobará as categorias de Analista de Sistemas, Suporte, Negócio e O&M; 

3) Técnico em aplicativos e desenvolvimento de sistemas I, que se constituirá das categorias de Programadores e 
websites, com experiência mínima de 02 (dois) anos na função; 

4) Técnico em aplicativos e desenvolvimento de sistemas II, que se constituirá das categorias de Programadores e 
websites; 

5)Técnico em Informática, que se constituirá das categorias de técnicos em Manutenção de redes e Operadores de 
Computador; 

6)Assistente de Informática, que contempla as categorias de Digitador e Auxiliar de processamento de dados,o 
pessoal de apoio as atividades conexas aos procedimentos informatizados e profissionais de conhecimento técnico 
que reúna capacidade de ministrar cursos básicos na área de informática. 

Parágrafo Primeiro: Funções e Atribuições das Categorias acima: 

1) Analista de Informática: Profissional graduado na área de TI, Informática processamento de dados e outras 
correlatas com especialização e capacidade de projetar, planejar, avaliar, auditar, elaborar, estudar viabilidades 
técnicas, definir sistemas de alta complexidade. Analista de Informática Nível I deverá possuir experiência mínima de 
03 (três) anos na função.  

2) Técnico em aplicativos e desenvolvimento de sistemas:Profissional de formação média ou cursando nível superior 
capacitado para realizar serviços que exijam conhecimentos específicos em linguagens de programação, realização de 
testes, desenvolvimentos de sítios, acessibilidade na web e administração de bancos de dados. 

3) Técnico de Informática: Profissional de formação média com conhecimentos técnicos para atividades que 
compreendam monitoramento de estruturas operacionais, instalação e manutenção de redes, internet, intranet e 
suporte técnico de equipamentos. 

4) Assistentes de Informática: Profissional que sob supervisão executa serviços básicos como digitação, recepção e 
preparação de material para processamento, conferência e expedição dos mesmos, acertos contábeis, autenticação, 
abertura e conferência de envelopes de caixa-rápido, manuseio e controle de numerários, ministrar cursos básicos em 
diversos produtos, aplicativos, linguagens e manutenção de hardware. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DAS AUSÊNCIAS LEGAIS  
 
 

As ausências legais que aludem os incisos I, II e III do art. 473 da CLT, pôr força do presente Acordo Coletivo de 
Trabalho, assim ficam ampliadas: 

I) 02 (dois) dias úteis consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente ou descendente; 

II) 05 (cinco) dias úteis consecutivos, no decorrer da primeira semana de vida da criança, em caso de nascimento de 
filhos; 

III) 03 (três) dias úteis consecutivos, em virtude de casamento: 

IV) 01 (um) dia útil em caso de internação hospitalar do cônjuge, ascendente ou descendente. 

Parágrafo Primeiro: Entende-se pôr ascendente o pai e a mãe e pôr descendente, os filhos na conformidade da Lei 
Civil. 

Parágrafo Segundo: Para o empregado fazer jus ao caput desta cláusula, terá de apresentar documento 
comprobatório, até 24 (vinte e quatro) horas após o retorno ao trabalho. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DOS UNIFORMES  
 
 

As empresas que exigirem de seus empregados o uso de uniformes, fornecerão os mesmos gratuitamente. 

 

 

 

JOSE CARLOS ROBERTO DA COSTA  

Presidente  

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO EST DE AL  

 

 

 

MANOEL BALTHAZAR FERREIRA DIEGUES DE ARECIPPO  

Membro de Diretoria Colegiada  

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE INFORMATICA E SIMILARES E PROFISSIONA  

  
 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA SEAC 1  
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Anexo (PDF) 

  
 
 

ANEXO II - ATA SEAC 2  
 
 

Anexo (PDF) 

  
 
 

ANEXO III - ATA SINDPD 1  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO IV - ATA SINDPD 2  
 
 

Anexo (PDF) 

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego 
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.  
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

SERVIÇOS  –  PESSOA  JURÍDICA  –   Contratação  de  empresa  de
terceirização para fornecimento de mão-de-obra para atuação em
Apoio de TI nos locais de armazenamento,  pontos de transmissão
remotos  e  locais  de votação,  conforme definido  neste  Termo de
Referência

2. Quantidade
23 (vinte e três) Técnicos de Apoio de TI

3. Especificação do 
Objeto

Conforme Projeto Básico anexo.

4. Valor Estimado da 
Aquisição

Item 01

Valor Global:
R$ XXXXXX para o 1º turno.
R$  YYYYYY  para  o  2º  turno,  se  houver,
limitado à capital

5. Justificativa

Dar suporte técnico básico aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico,
cartórios eleitorais, locais de votação, apoio técnico de TI nos locais
de votação, de pontos de transmissão e junto aos mesários durante
as eleições de 2020.

6. Prazo de Entrega

7. Adjudicação Preço Global

8. Classificação 
Orçamentária

 Sugere-se:

Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n.º 059583 (Pleitos Eleitorais) 
– Naturezas de Despesas 339039(Outros Serviços de Terceiros–
Pessoa Jurídica) e 339030(Materiais de Consumo).

9. Local de Entrega Conforme descritos neste Termo de Referência.

10.Fiscalização
A Cargo dos Chefes de Cartórios ou Servidores designados pelos 
Juízes Eleitorais.

11. Gestão Gestor ou equipe de gestores formalmente designados. 

Maceió – AL, 1 de abril de 2020.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:
____________________________________

Daniel Macêdo de Carvalho Souto
Servidor Responsável pela Elaboração  PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019

TRE-AL/PRE/DG/GABDG 
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Projeto Básico

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA –  Contratação de empresa de terceirização para
fornecimento  de  mão-de-obra  para  atuação  em  Apoio  de  TI  nos  locais  de
armazenamento,  pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme
definido neste Termo de Referência.

2. Fundamentação da Contratação

2.1. Necessidade da contratação

À medida que se aproximam as eleições,  as atividades atribuídas ao TRE e à
restrita  equipe  de  TI  se  avolumam.  São  realizadas  atividades  tais  como
preparação  das  urnas  e  computadores  com  os  sistemas  em  fase  de  teste;
simulados de eleições para homologação dos sistemas; preparação das urnas e
computadores  com sistemas em fase de produção;  oficialização  dos sistemas;
levantamento da infraestrutura dos locais de votação e de transmissão remota;
registro  das  informações  levantadas;  convocação,  treinamento  e  apoio  aos
mesários; gestão da distribuição das urnas eletrônicas; substituição de urnas que
apresentarem problemas no dia da votação e transmissão dos arquivos das urnas
eletrônicas após a votação.

Desta  forma,  face a  exiguidade  do  quadro  de TI,  bem assim vez que  este  é
alocado apenas, particularmente pela sua limitação quantitativa, ao prédio-sede é
natural que se busque, como forma de salvaguarda e de vazão de demanda o
contrato  de  Apoio  em tela  para o  momento  tão  particular  e  único  que  o das
eleições.

2.2 Restrições Legais

De acordo com o inciso II do art. 7º da Resolução TSE nº 23.234/2010 é vedado a
contratação  de  empresa  que  tenha  entre  seus  sócios,  ainda  que  sem função
gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção
e  de  assessoramento,  de  membros  ou  juízes  vinculados  ao  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas.

2.3 Finalidade

Face à instalação das urnas eletrônicas em diversos pontos de coleta de votos nas
seções eleitorais, diversas atividades técnicas deverão ser desenvolvidas, com a
consequente  necessidade  de  mobilização  de  um  grande  contingente  de
profissionais com conhecimentos na área de informática.

A necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada para a provisão
dos técnicos tem sido fortemente defendida pelos cartórios eleitorais em diversos
expedientes. 
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Suas atividades serão:

 auxílio  técnico  para  a manipulação  e  instalação  de periféricos (impressoras,
scanners, etc...);
 auxílio técnico para operação de microcomputadores; 
 auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos,
dos  materiais  de  expediente  e  de  outros  itens  necessários  ao  regular
funcionamento das seções eleitorais;
 auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais;
 auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
 prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das
dificuldades encontradas;
 acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos
equipamentos de votação às Juntas Eleitorais.

2.4 Premissas de Perfil

O Apoio de TI deve ser capaz de atuar, sempre que possível, com orientações
básicas e/ou repassadas por meio de contato telefônico com o suporte próprio de
TI do Regional, como já refalado em número reduzido.

Neste contexto, tem-se em mente, com base na convenção coletiva de trabalho
abaixo discriminada, disponível em http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/, 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000192/2019 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 24/09/2019 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR043058/2019 
NÚMERO DO PROCESSO: 46201.003443/2019-13 
DATA DO PROTOCOLO: 20/09/2019 

O perfil de: Técnico em Informática - Jornada de 8h diárias, para acompanhar a
jornada normal de trabalho da Justiça Eleitoral dentro do período eleitoral.

2.5 Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão

A contratação pretendida está alinhada com o planejamento estratégico da Justiça
Eleitoral, o qual tem por missão “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”,
tendo  por  visão  “consolidar  a  credibilidade  da  Justiça  Eleitoral,  especialmente
quanto à efetividade, transparência e segurança”.

O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos estratégicos

 Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e
 Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral.
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2.6 Parcelamento ou não da solução

A  contratação  dar-se-á  em  lote  único,  por  menor  preço  global,  consoante
contratações anteriores – Eleições 2014, visto os riscos advindos da pulverização
da responsabilidade de gestão dos serviços de apoio da realização das eleições.

2.7 Resultados Pretendidos

Garantir o Apoio necessário de TI aos cartórios eleitorais, locais de votação, de
transmissão e seções eleitorais, o adequado transcurso do processo de votação
por meio do correto funcionamento das urnas eletrônicas e sua substituição, em
caso de contingência, e a célere transmissão dos arquivos de urna para o TRE e
TSE.
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3. Especificação dos serviços

Os  profissionais  serão  contratados  para  a  execução  dos  serviços  nas  seções
eleitorais, cartórios eleitorais e pontos de transmissão tanto em Maceió quanto no
interior.

3.1 A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e os serviços
serão realizados mediante alocação de postos de trabalho, principalmente, nos
NAT  –  Núcleos  de  Apoio  Técnico,  cartórios  eleitorais,  pontos  de  transmissão,
galpão de armazenamento de urnas e locais de votação.

3.2 Os postos de trabalho serão alocados de acordo com quadro de distribuição
presente neste Termo de Referência.

3.3. A alocação de postos de trabalho dar-se-á no dia seguinte ao término do
treinamento.

3.4 O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho dar-se-á da 
seguinte forma:

3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE;

3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada;

3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho;

3.4.4. Alocação dos postos de trabalho à Justiça Eleitoral (Início da 
atuação do posto de trabalho);

3.4.5. Desmobilização do posto de trabalho (Fim da atuação do posto de
trabalho).

3.5 Os locais de contratação dos profissionais para ocupar os postos de trabalho
serão de escolha da contratada.
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3.6 Momentos:

Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão,
locais de votação e urnas:
– Data: 01/10/2020 a 02/10/2020: 1º Turno;
Ante-véspera das Eleições:
 – Data: 02/10/2020: 1º Turno;
 – Data: 23/10/2020: 2º Turno, se houver;
Véspera das Eleições:
 – Data: 03/10/2020: 1º Turno;
 – Data: 24/10/2020: 2º Turno, se houver;
Dia das Eleições:
– Data: 04/10/2020: 1º Turno;
– Data: 25/10/2020: 2º Turno, se houver;
Dias posteriores à eleição:
– Data: 05/10/2020 e 06/10/2020: 1º Turno;
– Data: 26/10/2020 e 27/10/2020: 2º Turno, se houver;
Dias de entre turnos (apenas se houve 2º Turno)
- Data: 09/10/2020 a 22/10/2020
Dias  de  deslocamento  do  descanso  semanal  remunerado  (DSR)  –
Semana da Eleição
– Dos dias: 03 e 04/10/2020 para 07 e 08/10/2020: 1º Turno;
– Dos dias: 24 e 25/10/2020 para 28 e 29/10/2020: 2º Turno, se houver;

 Revisão  de Orientações,  Preparação de cartórios,  locais  de transmissão
locais de votação e urnas: período destinado à recepção de orientações próprias de
Sistemas e rotinas informatizados próprias da Justiça Eleitoral, suporte técnico aos
cartórios eleitorais em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de
Sistema  para  as  Eleições,  suporte  de  microinformática,  suporte  a  periféricos  de
microinformática,  auxílio  técnico  em treinamento  de  mesários,  auxílio  técnico  em
carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais
itens informatizados relativos ao pleito eleitoral.

 
Antevéspera das Eleições : Reunião com os servidores da Justiça Eleitoral na sede
do Cartório ou em outro local previamente determinado, a fim de serem informados
acerca dos detalhes e dos procedimentos finais relativos ao pleito.

 Véspera das Eleições :  Auxílio técnico aos cartórios eleitorais, supervisores de
local de votação quanto às atividades de recebimento dos equipamentos de votação,
dos  documentos,  dos  materiais  de  expediente  e  de  outros  itens  necessários  ao
regular funcionamento das seções eleitorais, bem como preparação dos ambientes de
votação e instalação e teste de funcionamento prévio das urnas eletrônicas e pontos
de transmissão remotos.

 Dia das Eleições : Suporte técnico aos Cartórios Eleitorais, Supervisores de Local
de Votação, Auxiliares de Votação e Mesários, embalagem e acompanhamento das
atividades de remessa das urnas eletrônicas para a Junta Eleitoral, Cartório Eleitoral
ou local de armazenagem, conforme logística instituída pela Zona Eleitoral.
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 Dias posteriores à Eleição: auxílio técnico aos cartórios eleitorais em relação aos
levantamentos  de  ativos  informatizados  e  urnas  eletrônicas,  suporte  técnico  aos
cartórios eleitorais em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de
Sistema  para  as  Eleições,  suporte  de  microinformática,  suporte  a  periféricos  de
microinformática,  auxílio  técnico  em treinamento  de mesários,  auxílio  técnico em
carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais
itens informatizados relativos ao pleito eleitoral.

 Dias de entre turnos:  além das atividades previstas para os dias posteriores à
Eleição, correção de erro/falhas identificados, durante o 1º Turno,  em equipamentos
e rotinas informatizadas do processo eleitoral, bem assim auxílio na preparação de
urnas e equipamentos informatizados para a execução do 2º Turno.

 Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana
da Eleição: tem a finalidade de na forma da atual legislação trabalhista, de forma
acordada, promover o deslocamento, na semana das eleições, do descanso semanal
remunerado  (DSR),  assegurando  o  direito  do  trabalhador  e  desonerando  a
Administração quanto à incidência de verbas extraordinárias.
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4. Qualificação dos profissionais

Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos comprovados
em operação de microcomputadores e, de preferência, experiência em atividades
de técnico de urna em pleitos eleitorais anteriores.

A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a apresentação
de certificados e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições de ensino
ou órgãos idôneos no âmbito estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do
emissor, bem assim que comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária
mínima de 120 (cento e vinte) horas de curso e com no máximo 03 (três) anos de
emissão.

A  experiência  de  atuação  em  eleições  anteriores  como  técnico  de  urna,
comprovada por registro na CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela
Zona  Eleitoral  de  atuação  e  que  abone  conduta  anterior,  supri  as  exigências
anteriores.

Os  profissionais  são  enquadráveis  na  convenção  coletiva  de  Técnicos  de
Informática.

Em hipótese alguma será admitida a alocação nos postos de trabalho de
filiados  a  partidos  políticos,  parentes  até  o  3º  grau  de  candidatos,
estagiários  ou  afins,  servidores  ou  empregados  com  vínculo  com  a
administração pública federal,  estadual ou municipal,  para a prestação
dos serviços objeto deste projeto básico e disposições  das Resoluções nº
07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho Nacional
de Justiça, sendo exigida declaração, sob as penas da Lei, para este fim.
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5. Locais de apresentação 

 Pós treinamento, Antevéspera das Eleições e entre turnos, este último
se houver:

Município-sede do Cartório Eleitoral (o local exato será designado durante a
fase de seleção ou treinamento).

Véspera e dia das Eleições:
Locais de Transmissão, de Votação da Zona Eleitoral de alocação, conforme

determinado pelo Contratante.

 6. Deslocamento

O CONTRATANTE poderá transferir, sem qualquer custo adicional, os postos de
serviço  contratados  para  outros  locais  distintos  dos  indicados,  em  quaisquer
Locais  de  Votação  e  municípios  da  área  de  abrangência  da  respectiva  Zona
Eleitoral  e/ou  na  respectiva  área  de  abrangência  do  NAT,  bastando  apenas
comunicar à CONTRATADA tal ocorrência e prover os meios de transporte.

6.1 Os Núcleos de Apoio Técnico – NATs, têm a seguinte área de abrangência:

NAT Área
Zonas Abrangidas

PA – Postos de Atendimento

Maceió
 
I

1ª, 2ª, 3ª e 54ª (Maceió)
6ª (Atalaia) 
PA (Capela)
8ª (Pilar) 
PA (Santa Luzia do Norte)
15ª (Rio Largo)
26ª (Marechal Deodoro)

Arapiraca II

20ª (Traipu)
22ª (Arapiraca)
29ª (Batalha)

44ª (Girau do Ponciano)

49ª (São Sebastião)

55ª (Arapiraca)

Palmeira dos Índios III

5ª (Viçosa)
10ª (Palmeira dos Índios)
28ª (Quebrangulo)
45ª (Igaci)
31ª (Major Isidoro)
46ª (Cacimbinhas)

Delmiro Gouveia IV 27ª (Mata Grande)
PA (Piranhas)
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39ª (Água Branca)
40ª (Delmiro Gouveia)

Santana do Ipanema V

11ª (Pão de Açúcar)
19ª (Santana do Ipanema)
PA (Olho Dágua das Flores)
50ª (Maravilha)
51ª (São José da Tapera)

União dos Palmares VI

9ª (Murici)
16ª (São José da Laje)
PA (Colônia Leopoldina)
53ª (Joaquim Gomes)
21ª (União dos Palmares)

Penedo VII

13ª (Penedo)
7ª (Coruripe)
PA (Igreja Nova)
PA (Junqueiro)
37ª (Porto Real do Colégio)
PA (Piaçabuçu)

Porto Calvo VIII

PA (Passo de Camaragibe)
14ª (Porto Calvo)
17ª (São Luis do Quitunde)
PA (Maragogi)
33ª (Porto de Pedras)
PA (Matriz de Camaragibe)

São Miguel dos
Campos

IX

PA (Anadia)
34ª (Senador Teotônio Vilela)
PA (Junqueiro)
18ª (São Miguel dos Campos)
47ª (Campo Alegre)
48ª (Boca da Mata)
PA (Anadia)
PA (Maribondo)
PA (Limoeiro de Anadia)
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 7. Horário de trabalho

Na execução do contrato será observado o limite de 08 (oito) horas diárias e 44
(quarenta e quatro) horas semanais.

O  horário  de  trabalho,  observado  o  intervalo  de  1  hora  para  refeição,  será
determinado conforme o especificado abaixo:

 Treinamento,  Preparação  de  cartórios,  locais  de  votação  e  de
transmissão e urnas: Jornada de 8 (oito) horas

 Antevéspera das eleições: Jornada de 8 (oito) horas;
 Véspera das eleições: deverá acompanhar o horário do cartório sede
do NAT, dentro de uma perspectiva inicial limitante das 7 às 19 horas, ou
seja, de 12 (doze) horas diárias, já ponderado o intervalo de refeição; e,
 Dia das eleições: das  7  horas  até  o  encerramento  da  votação  e  o
recolhimento das Memórias de Resultado - MRs e das urnas eletrônicas,
tendo como horário limite inicial 22 horas, sou seja, de 15 (quinze) horas
diárias, já ponderado o intervalo de refeição;
Dias posteriores à Eleição: jornada de 8 (oito) horas

Obs.: 1) Para a comprovação de número de horas trabalhadas, observados os
limites  contratados,  a  contratada  deve  apresentar  controle  de  ponto  a  ser
confirmado/abonado pela Chefia de Cartório onde o prestador de serviço esteja
desempenhando suas atividades. Conforme modelo constante do Anexo I.

Obs.: 2) Não há previsão de execução de serviços extraordinários em dias úteis.
Deve a contratada realizar o controle de frequência, abonado pelas respectivas
fiscalizações do TRE, para a identificação de eventuais bancos de horas positivos
(excedente  de  jornada)  e  negativos  (subjornada)  de  forma  a  promover  o
encontro destas horas;

Obs.: 3) O limite de horas suplementares na véspera do pleito está limitado a 07
(sete)  horas,  sendo  que  seu  exercício,  neste  limite,  deve  ser  devidamente
abonado pela fiscalização do TRE;

Obs.: 4) O limite de horas suplementares no dia do pleito está limitado a 14
(quatorze) horas, sendo que seu exercício, neste limite, deve ser devidamente
abonado pela fiscalização do TRE;

Obs.:  5)  As  horas  extraordinárias  de  véspera  das  eleições  poderão  ser
excepcional  e  extraordinariamente  majoradas  em no máximo 01 (uma)  hora
para atender demanda superveniente, desde de que devida e necessariamente
justificada e atestada pela fiscalização; e

Obs.: 6) As horas extraordinárias do dia das eleições poderão ser excepcional e
extraordinariamente majoradas em no máximo 02 (duas) horas para atender
demanda superveniente, desde de que devida e necessariamente justificada e
atestada pela fiscalização;
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Obs.:  7)  A  Contratada  deve  orientar  seus  colaboradores  e  respeitar  o
deslocamento  do  DSR  –  Descanso  Semanal  Remunerado,  na  semana  das
eleições;
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8. Prazos

A empresa contratada deverá remeter ao TRE-AL, até o dia 10 de agosto de 2020,
listagem impressa e consolidada por município, contendo o nome completo e o
título  eleitoral  dos  profissionais  envolvidos,  assim  como  os  documentos
comprobatórios de qualificação.

Deverá de igual forma fornecer arquivo em meio magnético com dados e layout
definido em anexo deste projeto básico.

9. Treinamento

Os treinamentos de preparação e de avaliação dos profissionais, com o objetivo
de transmitir  aos participantes as peculiaridades  e os procedimentos adotados
durante  o  pleito,  serão  ministrados  pelos  mesmos  servidores  do  TRE-AL
designados aos Cartórios Eleitorais.

Tais  atividades,  em  caráter  de  seleção  e  eliminatórias,  serão  executadas  na
segunda quinzena de agosto/2020, com carga horária mínima de 6 (seis) horas,
divididas em no máximo dois turnos de 3 (três) horas para cada turma.

Os custos com a convocação de pessoal, com o deslocamento pertinente e com o
fornecimento do ambiente adequado serão assumidos pela empresa contratada,
de acordo com a seguinte estrutura:

 Máximo  de  15  (quinze)  treinandos  por  sala,  já  considerados  eventuais
sobre  recrutados  para  o  processo  de  seleção  por  parte  da  empresa  e
espaço aos treinadores;

 Duração máxima 01 (um) dia para o treinamento de todas as turmas de
treinandos;

 As salas devem funcionar num mesmo local;
 Fornecer data show para cada sala de projeção por local, que comporte as

turmas de treinandos do dia para a exibição de mídia digital;
 Fornecimento de apontador óptico, quadro branco, apagador e pincel para

quadro branco para os instrutores;
 Fornecer canetas e blocos de anotação para os todos os técnicos, inclusive

para o pessoal destinado à reserva técnica, que adiante se definirá;
 Fornecer  de  lanche  aos  treinandos,  do  tipo  água,  café  e  biscoitos,  no

mínimo.
 Ao  ocorrer  não  aceitação  de  qualquer  profissional  após  a  avaliação

realizada  pelo  instrutor  do  treinamento,  ficará  a  empresa  contratada
obrigada a fornecer substituto imediatamente.

 Fornecer 04 (quatro) mesas para computadores/notebook que, em sendo
necessários, serão providos pelo TRE;

 Fornecer 04 (quatro) mesas para urna eletrônica.
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10. Estratégia de Contratação

A modalidade licitatória recomendada é o  PREGÃO, este instituído pela Lei nº
10.520, de 17/07/2002 e, subsidiariamente, pelas Leis nº 8.078/90, 8.666/93,
9.784/99 e suas alterações, bem como pelos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000,
3.693, de 20/12/2000, e 3.697, de 21/12/2000.

11. Valor estimado

R$ XXXXXXX (XXXXXX) para o 1º turno, e R$ yyyyy(dyyyyyyyyy) para o 2º turno,
se houver. 

12. Recursos Orçamentários

As  despesas  decorrentes  da  contratação  do  pessoal  técnico  de  apoio  serão
cobertas com recursos do programa de trabalho  Gestão do Processo Eleitoral,
Ação,  Pleitos  Eleitorais,  Elemento  de  Despesa  3390.39.79  –  Serv.  De  Apoio
Administrativo, Técnico e Operacional, O. Das Eleições 2020.
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13. Obrigações da Contratada

São obrigações da empresa contratada:

a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;

b) manter preposto para acompanhamento do contrato;

c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de
termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível;

d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à
contratação;

e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao
pessoal contratado;

f) apresentar  o  plano  detalhado  de  logística,  considerando  as  atividades  de
seleção, contratação e deslocamento dos profissionais;

g) responsabilizar-se  por  danos  ao  contratante  ou a  terceiros  causados  pelos
empregados ou cooperados;

h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação;

i) fornecer  crachá  simples  de  identificação  com  foto  3x4  recente  para  cada
empregado com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2020”, nome,
R.G. E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado
cartão-crachá,  em triplex  300g,  de  até  quatro  cores,  formato  100 X  150mm,
acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o
TRE e colher sua aprovação até a data de início dos treinamentos;

j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a
seguinte inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2020” em tipo uniforme de letras e
números  em  dimensão  que  ocupe  pelo  menos  20% da  área, modelo  deve
fornecido para o TRE e colher sua aprovação, para o caso de fornecimento
de camisa,  devem ser  fornecidas  no  mínimo 02  (duas)  camisetas  por
contratado;

k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão
de incompatibilidades funcionais ou de certificação;

l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,
conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística;

m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e  09, de 18-10 e 06-12-2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça;

n) Apresentar para fins de recebimento toda a comprovação de pagamento das
obrigações trabalhistas com seus contratados, inclusive folha de pagamentos com
memória de cálculo e demais documentações comprobatórias exigidas pela gestão
contratual e/ou unidade de contabilidade e controle do TRE/AL;

o)ter sistema informatizado que permita os registros de ponto, atraso, ausências,
horas extras e horas faltantes em tempo real, adequado às Portarias nº 1510/09
e 373/2011 do Ministério de Trabalho. 
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14. Obrigações do Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

14.1. Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para
os atos de execução do contrato;

14.2.  Proporcionar,  quando  lhe  competir,  as  condições  necessárias  ao
cumprimento das prestações contratuais da empresa contratada;

14.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;

14.4  Comunicar  à  contratada  qualquer  irregularidade  manifestada  no
fornecimento do material;

14.5. Fiscalizar a execução do contrato;

15. Pagamento

15.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem por
cento) do valor total do contato por turno, após a realização da eleição, no prazo de
8 (oito)  dias úteis, contados a partir da apresentação de folha de pagamento ou
documento equivalente  devidamente quitado,  havendo a retenção apenas quanto
aos valores pendentes de recolhimento do INSS e FGTS, se houver obrigatoriedade,
sendo exigido o respectivo atesto.

15.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de
notas fiscais;

15.3. Não será admitido pagamento antecipado;

15.4.  O TRE-AL,  por  ocasião  do  pagamento,  fará  as  retenções  tributárias
determinadas pela legislação fiscal;

15.5.  Se  a  empresa  for  optante  pelo  SIMPLES,  deverá  anexar  à  nota  fiscal
documento que comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima.

15.6. A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3
dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota
fiscal,  comprovantes  dos  serviços  prestados  (conforme  edital),
comprovantes  de  pagamento  assinados  pelos  prestadores  (  ou
comprovantes  de  depósito  em  conta  bancária),  comprovantes  de
pagamento  dos  tributos  incidentes  (ISS,  se  for  o  caso;  FGTS;  INSS),
declarações  de  não  incidência  de  tributos  (se  aplicável,  conforme
legislação) e outros exigidos no edital ou que julgar importantes ao atesto.

15.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa,
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e
atestados. 

15.8. O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da apresentação
de todos os documentos necessários ao pleno atesto pela fiscalização contratual,
desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive obrigações
fiscais e trabalhistas.
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15.9. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria
nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação.

15.10. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa
jurídica  (matriz/filial)  que  não  titular  do  contrato,  o  fato  será  previamente
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização.
Neste caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior
ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso,
a comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se
for o caso, conforme a legislação.

15.11. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a
contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada
pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo
com  as  normas  legais  vigentes  ao  fato  gerador  e/ou  ao  pagamento.  A  não
apresentação de declaração será automaticamente entendida como situação normal
de retenção tributária.

15.12.  Eventuais  penalidades  pecuniárias  aplicadas  pelo  TRE-AL  poderão  ser
glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela
contratada  que  não  forem  objeto  de  glosa  poderão  ser  cobrados  por  Guia  de
Recolhimento da União (conforme edital).

15.13.  A  contratada  observará  a  legislação  municipal  do  local  de  prestação  dos
serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso.
Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.

15.14. A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal
de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados
localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal
e prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município
competente.

15.15.  A  ocorrência  excepcional  e  justificada  de  serviços  não  previstos  na
contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto
de solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas
competentes e autorização pelo  Ordenador em processo administrativo apartado.
Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que
houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar
os pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento
de tributos incidentes, se houver.
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 16. Gestão Contratual

Os gestores terão as seguintes atribuições:

 16.1. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do
Edital;

 16.2. Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou
cooperados da empresa contratada; 

 16.3. Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou
com incompatibilidades funcionais;

 16.4.  Comunicar  ao  TRE-AL  sobre  o  eventual  descumprimento  de  cláusula
contratual;

 16.5.  Sugerir  a  aplicação  de  penalidades  para  descumprimento  de  cláusula
contratual;

 16.6.  Quando solicitado,  fornecer  atestado de capacidade  técnica,  desde que
atendidas as obrigações contratuais;

 16.7. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização
de pagamentos.

 17. Garantia Contratual

Para assegurar  a execução do contrato,  o  licitante  vencedor  deverá prestar  a
garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor integral do
contrato.

 18.  Parâmetros para Formulação das Propostas – carecendo de revisão
pela unidade competente

18.1. O valor de remuneração por indivíduo alocado deverá ser fixado pelo piso da
pertinente  convenção  coletiva  de  trabalho  para  a  categoria:  Técnico  de
Informática – Jornada de 8 horas diárias;

18.2.  As  demais  despesas  e  custos  fixos,  devem ser  considerados  per  si,  de
empresa a empresa. As planilhas de custos para formulação de propostas dos
licitantes devem ser as mesmas sugeridas pela unidade competente do TRE;
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 19. Formulação da Proposta de Preço

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

1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso;

2. A descrição completa dos serviços ofertados;

3. Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias;

4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias
a  prestação  contratual,  inclusive  as  incidências  de  ordem  tributária,
previdenciárias e trabalhistas.

20. Formação de Preços

Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em consonância com os 
Anexos a seguir relacionados, considerando-se a legislação vigente.

Anexo I - Quadro de Acompanhamento
Anexo II – Planilha de Custos e Formação de Preços por Posto (Valores mensais)
Anexo III - Planilha de Custos e Formação de Preços por Posto (Horas Extras por 
Turno Eleitoral)
Anexo IV – Planilha de Treinamento
Anexo V – Proposta de Preço

Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá conforme 
planilha própria.

1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para que os
Apoios  Técnicos  tomem  conhecimento  dos  sistemas  informatizados,
tecnologias e procedimentos que serão utilizados nas eleições.

2. Os  preços  do  treinamento  e  contratação  serão  compostos  da  seguinte
forma:
2.1. Valor da “Gestão do treinamento”;
2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”;
2.3. Valor por “Transporte intermunicipal”
2.4. Valor por “Transporte municipal”;
2.5. Valor por “Refeição”; e
2.6. Valor por “Aluno”.
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 21. Sanções Contratuais

O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:

21.1.  Advertência,  em virtude  do  descumprimento  de  obrigações  de  pequena
monta,  podendo  a  Administração,  no  caso  de  haver  o  cometimento  reiterado
destas faltas, aplicar outras mais severas;

21.2. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o
valor total  do contrato,  em virtude de atraso no cumprimento  das obrigações
estabelecidas  (exceto  quanto  às  referentes  à  prestação  dos  serviços  na
antevéspera, véspera e dia do referendo, que será considerado, conforme o caso,
descumprimento parcial ou total), até o limite de 5 (cinco) dias;

21.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão
de  inexecução  total,  ou  sobre  o  valor  remanescente,  no  caso  de  inexecução
parcial;

21.4.  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito
eleitoral;

21.6. As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser
impostas cumulativamente com as de multa;

21.7. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa;

21.8.  As  multas  poderão  ser  cumuladas  e  serão  descontadas  da  garantia  do
contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda
total desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for
o caso, cobrada judicialmente.
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22. Distribuição e quantificação dos técnicos

NAT QTD DE TÉCNICOS

Maceió 05

Arapiraca 04

Palmeira dos Índios 02

Delmiro Gouveia 02

União dos Palmares 02

Penedo 02

Porto Calvo 02

São Miguel dos Campos 02

Santana do Ipanema 02

Total 23

23. Vigência

O contrato terá vigência de até o final do exercício de 2020.

24. Qualificações:

Técnicas:
a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de
capacidade técnica, em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídi-
ca de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante forneci-
do serviços compatíveis em características com os objetos da presente
licitação;

b) A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica
através  de  certidões  ou  atestados  de  serviços  similares  de
complexidade  logística,  qualificação  de  mão  de  obra  e  operacional
equivalente ou superior.

Financeiras:
a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para
a contratação;

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física há menos de 90 (noventa dias) da
data de abertura do certame;

b)  Balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
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situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou  balanços  provisórios,  podendo  ser  atualizados  por  índices  oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser
verificado  pela  unidade  contábil  deste  Regional  para  fins  de  validação,
balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  referentes  ao  último
exercício  social,  comprovando  índices  de  Liquidez  Geral  –  LG,  Liquidez
Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um);
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Anexo I – Quadro de Acompanhamento

Quadro de Acompanhamento – Contrato TRE/AL nº XXXX/2020

Zona Eleitoral: Período de 
Apuração:

Prestador de Serviço CPF e Título Horas
Normais

Adicional
Noturno

Horas
Suplemen

tares

Total de
Horas

ATESTO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS FORAM EXECUTADOS DE ACORDO
COM O PREVISTO EM CONTRATO.

(assinatura e qualificação/carimbo do chefe de cartório)

Data

(assinatura e qualificação/carimbo do fiscal do contrato)

Data

(assinatura e qualificação/carimbo do gestor do contrato)

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

 

DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
À Diretoria Geral
 
Sr. Diretor,
 
Segue Termo de Referência (0684384) para

contratação de apoio de TI - Eleições/2020, solicito a análise
jurídica do deslocamento do descanso semanal remunerado
(DSR), proposto no Item 3.6 - Momentos e no Item 7 - Horário
de Trabalho, Obs.:7.

Cumpre-me aclarar que, tais proposições, tem por
base a idéia veiculada pelas reforma trabalhistas e descritas
de forma coloquial como "o acordado sobre o legislado",
sendo no interesse da Administração quanto à redução de
custos relativos à remuneração de serviços extraordinários,
onde é sabido, desde já, que as eleições se fazem num dia de
domingo.

Por fim, na forma consuetudinária, caso superada a
questão posta quanto ao DSR, solicitar o apoio da ACAGE
para a formação das planilhas estimativas de custo de pessoal.

 
Respeitosamente.

 
Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 14/04/2020, às 09:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

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

Despacho COINF 0684385         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 65



0684385 e o código CRC A2F47DD3.

0008814-33.2019.6.02.8000 0684385v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
Considerando a solicitação inserta no primeiro

parágrafo do Despacho COINF 0684385, faço encaminhar
estes autos à Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, para
manifestação acerca "do deslocamento do descanso semanal
remunerado (DSR), proposto no Item 3.6 - Momentos e no
Item 7 - Horário de Trabalho, Obs.:7, do Termo de Referência
anexado sob o protocolo 0684384.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/04/2020, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0684390 e o código CRC F58F241E.

0008814-33.2019.6.02.8000 0684390v1
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PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : DESLOCAMENTO DE DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

 

Parecer nº 701 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Em atenção ao encaminhamento de Vossa Senhoria

(0684390), segue pronunciamento desta Assessoria Jurídica a
respeito da questão proposta pelo Gestor - Apoio Técnico
nomeado pela Portaria 373/2019  (0606832) sobre  "o
deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR),
proposto no Item 3.6 - Momentos e no Item 7 - Horário de
Trabalho, Obs.:7, do Termo de Referência (0684384), que tem
por objeto a contratação de empresa para fornecimento de
mão-de-obra para atuação em Apoio de TI nos locais de
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de
votação.

 
1. DA LEGILAÇÃO APLICÁVEL
 

Inicialmente, vale considerar que a Folga
compensatória, mormente utilizada quando empregados
trabalham em dias não úteis, teve origem com a Lei nº 605,
de 5 de janeiro de 1949, que instituiu o Descanso Semanal
Remunerado (DSR):

Art. 1º Todo empregado tem direito ao
repouso semanal remunerado de vinte e quatro
horas consecutivas, preferentemente aos
domingos e, nos limites das exigências
técnicas das empresas, nos feriados civis e
religiosos, de acordo com a tradição local.

 
Entretanto, com a redação dada pela Medida

Provisória nº 905, de 2019, tal dispositivo abandonou a
preferência pela folga aos domingos, passando prever,
simplesmente:

Art. 1º  Todo empregado tem direito a um
descanso semanal remunerado de vinte e
quatro horas consecutivas.          
 

Por sua vez, o Decreto-lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, que aprovou a Consolidação das Leis do
Trabalho,  ao tratar sobre o trabalho aos domingos, previa
em seu texto original:

Art. 67 - Será assegurado a todo empregado
um descanso semanal de 24 (vinte e quatro)
horas consecutivas, o qual, salvo motivo de
conveniência pública ou necessidade imperiosa
do serviço, deverá coincidir com o domingo, no
todo ou em parte.

Da mesma forma, com a redação dada pela Medida
Provisória nº 905, de 2019, a indicação da folga aos
domingos passou a ser apenas preferencial:

Art. 67.  É assegurado a todo empregado
um repouso semanal remunerado de vinte
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e quatro horas consecutivas,
preferencialmente aos domingos.          

 
A flexibilização no dia em que recairá o DSR

contempla, em especial, categorias profissionais que, dada a
própria natureza do serviço, necessitam atuar aos domingos,
como empresas de turismo, transporte, restaurantes, cinemas,
dentre outras.

 
Sobre a possibilidade de compensar jornadas

efetuadas em dias não úteis, o TST emitiu a Súmula 85:
 

Súmula nº 85 do TST
COMPENSAÇÃO DE JORNADA (inserido
o item VI) - Res. 209/2016, DEJT
divulgado em 01, 02 e 03.06.2016
I. A compensação de jornada de trabalho
deve ser ajustada por acordo individual
escrito, acordo coletivo ou convenção
coletiva. (ex-Súmula nº 85 - primeira
parte - alterada pela Res. 121/2003, DJ
21.11.2003)  
II. O acordo individual para compensação
de horas é válido, salvo se houver norma
coletiva em sentido contrário. (ex-OJ nº
182 da SBDI-1  - inserida em 08.11.2000)  
III. O mero não atendimento das
exigências legais para a compensação de
jornada, inclusive quando encetada
mediante acordo tácito, não implica a
repetição do pagamento das horas
excedentes à jornada normal diária, se
não dilatada a jornada máxima semanal,
sendo devido apenas o respectivo
adicional. (ex-Súmula nº 85 - segunda
parte - alterada pela Res. 121/2003, DJ
21.11.2003)  
IV. A prestação de horas extras habituais
descaracteriza o acordo de compensação
de jornada. Nesta hipótese, as horas que
ultrapassarem a jornada semanal normal
deverão ser pagas como horas
extraordinárias e, quanto àquelas
destinadas à compensação, deverá ser
pago a mais apenas o adicional por
trabalho extraordinário. (ex-OJ nº 220 da
SBDI-1 - inserida em 20.06.2001)  
V. As disposições contidas nesta súmula
não se aplicam ao regime compensatório
na modalidade “banco de horas”, que
somente pode ser instituído por
negociação coletiva.
VI - Não é válido acordo de compensação
de jornada em atividade insalubre, ainda
que estipulado em norma coletiva, sem a
necessária inspeção prévia e permissão
da autoridade competente, na forma do
art. 60 da CLT. (grifos nossos)
 

Não sendo possível a compensação, o trabalho
prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser
pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao
repouso semanal, na forma do disposto na Súmula 146 do
TST:

 
Súmula nº 146 do TST:
TRABALHO EM DOMINGOS E
FERIADOS, NÃO COMPENSADO
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(incorporada a Orientação Jurisprudencial
nº 93 da SBDI-1) - Res. 121/2003, DJ 19,
20 e 21.11.2003
O trabalho prestado em domingos e
feriados, não compensado, deve ser pago
em dobro, sem prejuízo da remuneração
relativa ao repouso semanal.
 

Vejamos, então, o que diz a Convenção Coletiva
de Trabalho da categoria, cuja cópia foi anexada no evento
SEi 0683431:

 
CLÁUSULA SEXTA -DO ADICIONAL
NOTURNO E DAS HORAS EXTRAS
As horas extraordinárias serão
remuneradas com adicional de 60%
(sessenta por cento) sobre hora normal da
segunda feira ao sábado e, com adicional
de 100% (cem por cento) nos domingos e
feriados, excetuando-se nos casos de
compensação de horas e/ou jornada de
trabalho realizadas nesses dias, nos
termos da cláusula seguinte, ficando tal
procedimento vinculado a acordo entre
empregado e empregador;
Parágrafo Primeiro. As horas
extraordinárias trabalhadas, assim como
seus valores, quando efetivamente
realizadas e pagas, deverão constar nos
contracheques dos trabalhadores.
Parágrafo Segundo. O adicional
noturno será 25% (vinte e cinco por
cento) sobre o salário/hora normal, nos
serviços realizados entre às 22:00 horas e
05:00 horas, considerando-se a hora
noturna como sendo de cinquenta e dois
minutos e trinta segundos.
Parágrafo Terceiro. A média de horas
extras e do adicional noturno, quando
pagos, repercutirão nas férias, em seu
abono constitucional, no 13º salário, no
descanso remunerado, no FGTS e nos
cálculos relativos às rescisões de contrato
de trabalho.
Parágrafo Quarto. Os domingos, quanto
trabalhados dentro da jornada de
trabalho, serão considerados dias normais
(grifos nossos)
 

 
O Termo de Referência sob análise (0684384)

propõe o deslocamento dos dias de descanso semanal
remunerado (DSR) durante  a(s) Semana(s) da Eleição, na
forma abaixo:

* Dos dias: 03 e 04/10/2020 para 07 e
08/10/2020: 1º Turno;

* Dos dias: 24 e 25/10/2020 para 28 e
29/10/2020: 2º Turno, se houver.

 
Justifica que tal sugestão tem a finalidade

assegurar o direito ao descanso semanal do trabalhador ,
desonerando a Administração quanto à incidência de verbas
extraordinárias. Uma medida eficaz que gerará economia para
a Administração, velando assim, pelo princípio da eficiência.

Nesse sentido, embora a eficiência seja um
princípio intrínseco à Administração Pública, com o advento
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princípio intrínseco à Administração Pública, com o advento
da Emenda Constitucional nº 19/1998 ela se tornou a
tramontana da Administração Pública, caracterizando-se como
o mais novo e mais moderno princípio da atividade púbica,
que já não se satisfaz com o respeito aos aspectos de
legalidade, mas procura, acima de tudo, rendimento
funcional às suas entidades, órgãos e agentes públicos.

A persecução desta melhoria tem sido observada
por meio de diversas ferramentas de controle dos gastos e
redução dos custos da atividade pública, bem como em uma
maior abertura para que os administrados fiscalizem os atos
do Estado, aumentando-se a transparência dos atos públicos e
ampliando-se os direitos à informação dos cidadãos. 

É com este pensamento que Alexandre de Moraes
define o princípio da eficiência como:

“aquele que impõe à Administração
Pública direta e indireta a seus agentes a
persuasão do bem comum, por meio do
exercício de suas competências de forma
imparcial, neutra, transparente,
participativa, eficaz, sem burocracia e
sempre em busca da qualidade,
primando pela adoção dos critérios
legais e morais necessários para a
melhor utilização possível dos
recursos públicos, de maneira a
evitar-se desperdícios e garantir-se
maior rentabilidade social. Note-se
que não se trata da consagração da
tecnocracia, muito pelo contrário, o
princípio da eficiência dirige-se para a
razão e fim maior do Estado, a prestação
dos serviços essenciais à população,
visando à adoção de todos os meios legais
e morais possíveis para a satisfação do
bem comum” (grifos nossos) (MORAES,
Alexandre de. Direito Constitucional. 7.
Ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 294.)
 

Adotar medidas mais econômicas sempre será uma
opção sensata da parte dos Administradores Públicos, mais
ainda em tempos atuais, que prenunciam a exigência de
providências austeras em face da crise mundial gerada pela
pandemia por COVID-19.

Por todo o exposto, esta Assessoria Jurídica não
enxerga óbices à previsão de deslocamento dos dias de
descanso semanal remunerado (DSR) durante  as semanas da
Eleição, na forma prevista no Termo de Referência (0684384),
uma vez que tal condição fará parte do edital a ser divulgado
amplamente entre as eventuais licitantes, assim como da
minuta contratual dele decorrente.

 
É o parecer. Seguem os autos à consideração

superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 16/04/2020, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 16/04/2020, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685151 e o código CRC F5A1004B.

0008814-33.2019.6.02.8000 0685151v21

Parecer 701 (0685151)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 71



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

 

DESPACHO

Maceió, 21 de abril de 2020.
Direcionem-se os autos à COINF, para

conhecimento acerca do conteúdo do Parecer 701 (0685151),
da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral.

 
Após, vão-se os autos à Assessoria de Contas e

Apoio à Gestão, como requerido no Despacho
COINF 0684385.  

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
21/04/2020, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0688219 e o código CRC 18E59C7F.

0008814-33.2019.6.02.8000 0688219v1

Despacho GDG 0688219         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 72



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2020.
 
Senhor Gestor,
 
Em atenção ao Despacho COINF, 0684385,

sugerimos que sejam adotados os modelos de planilhas
utilizados nas Eleições 2018, em contratação semelhante à
pretendida, procedendo aos ajustes inerentes às
especificações dos serviços constantes do Termo de
Referência (0684384), bem como à variação de valores dos
custos da contratação (insumos, remuneração, etc.).

Por oportuno, registramos que esta Assessoria se
encontra à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que
surjam no decorrer deste procedimento.

 
Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI - ACAGE

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 22/04/2020, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0689190 e o código CRC 4B3B8D7B.

0008814-33.2019.6.02.8000 0689190v1
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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 abril de 2020.
À ACAGE
 
Sra. Assessora,
 
Considerando o Despacho ACAGE 0689190;
Considerando que a alínea "o", do Item 13 -

Obrigações da Contratada, trata-se de novidade introduzida na
contratação em resposta às demandas dessa ACAGE, no
exame da contratação das eleições de 2018, e, portanto,
novidade, cumpre-me indagar:

1. O Controle sugerido é suficiente para as ações de
fiscalização/conferência dada a expertise dessa
unidade?;

2. O item dada a expertise dessa unidade deve ser item
destacado da planilha de formação de preço?
1. Se não, onde deve figurar tal item: despesas

administrativas?
2. Se sim, deve ser poderado algum percentual

máximo sobre o valor da contratação? (Neste
contexto, subtendida a questão de que o
controle deve ser compatível com o objeto
controlado, sugere-se algum percentual
máximo?)

 
Cordialmente.

 
Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
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Coordenador, em 22/04/2020, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0689228 e o código CRC 8C94A90C.

0008814-33.2019.6.02.8000 0689228v1
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PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Apoio - TI. Eleições 2020.

 

Parecer nº 762 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Trata-se de estudos que visa a a contratação de

empresa para fornecimento de mão-de-obra para atuação
em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação, conforme Termo de
Referência presente no documento Sei nº 0684384.

 
Os autos foram encaminhados pela gestão

contratual, Despacho COINF - 0689228, com
questionamentos acerca da exigência constante da alínea "o",
do Item "13 - Obrigações da Contratada" do citado Termo, que
trata de sistema  eletrônico de controle de frequência dos
funcionários.

 
Verificando os questionamentos elencados,

esclarecemos:
 
1. O Controle sugerido é suficiente para as ações

de fiscalização/conferência dada a expertise dessa unidade?
O sistema eletrônico de frequência

tem o condão de auxilizar as atividades de
gestão e fiscalizção na execução dos contratos.
Tais atividades abrangem diversos aspectos,
constituindo um conjunto de ações que tem por
objetivo aferir o cumprimento dos resultados
previstos pela Administração para os serviços
contratados, verificar a regularidade das
obrigações previdenciárias, fiscais e
trabalhistas, bem como prestar apoio à
instrução processual e o encaminhamento da
documentação pertinente ao setor de contratos
para a formalização dos procedimentos relativos
a repactuação, alteração, reequilíbrio,
prorrogação, pagamento, eventual aplicação de
sanções, extinção dos contratos, dentre outras,
com vista a assegurar o cumprimento das
cláusulas avençadas e a solução de problemas
relativos ao objeto (Instrução Normativa Seges
nº 05/2017).

 
2. O item dada a expertise dessa unidade deve ser

item destacado da planilha de formação de preço?
2.1. Se não, onde deve figurar tal item: despesas

administrativas?
2.2. Se sim, deve ser poderado algum percentual

máximo sobre o valor da contratação? (Neste contexto,
subtendida a questão de que o controle deve ser compatível
com o objeto controlado, sugere-se algum percentual
máximo?)
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Considerando o conceito de custos
indiretos,  que são aqueles envolvidos na
execução contratual decorrentes dos gastos da
contratada com sua estrutura administrativa,
organizacional e gerenciamento de seus
contratos, estando ligados à operação
da empresa e que não são vinculados ao
fornecimento ou produção de um produto ou
serviço;

Considerando que, de modo geral, as
empresas licitantes possuem mais de um
contrato de terceirização de mão de obra;

Considerando que o controle
eletrônico de presença é uma importante
ferramente de controle dos contratos que
possuem serviços estimativos, a exemplo de
execução de horas extras;

Entendemos que o custo com este
sistema deverá ser rateado com os funcionários
da empresa beneficiados com seu uso, devendo,
portanto, ser alocados no item "custos
indiretos", não sendo destacado na planilha de
formação de preço.

No entanto, vale registrar que cada
empresa pode adotar a metodologia que lhe
parece fazer mais sentido e elas podem mudar
substancialmente de uma para outra.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
À COINF.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 22/04/2020, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 22/04/2020, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0689308 e o código CRC 6C32EAB2.
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DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2020.
À ACAGE
 
Sra. Assessora,
 
Ainda no trato das planilhas de formação de preços,

considerando o Parecer 701/2020 - AJ/DG (0685151),
favorável ao deslocalmento do DSR, outra situação nova em
relação às planilhas utilizadas nas Eleições de 2018,
referenciadas no Despacho ACAGE 0689190, cumpre-me
colher, reafirmada a expertise dessa unidade, indição quanto
ao indíce de majoração a ser aplicado aos excedentes de horas
trabalhadas no sábado e domingo de eleição, respectivamente.

Antecipo entender por decorrência lógica da
aplicação do Parecer supramencionado que os, eventuais,
excedentes apenas se concretizariam após a oitava hora
trabalhada.

 
Cordialmente.

 
Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 23/04/2020, às 08:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0689870 e o código CRC 6A701272.
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PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Apoio - TI. Eleições 2020.

 

Parecer nº 771 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Trata-se de estudos que visa a contratação de

empresa para fornecimento de mão-de-obra para atuação
em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação, conforme Termo de
Referência presente no documento Sei nº 0684384.

Os autos foram encaminhados pela gestão
contratual, Despacho COINF - 0689308, com
questionamento acerca de majoração a ser aplicado aos
excedentes de horas trabalhadas no sábado e domingo de
eleição.

Dos autos, verificando entendimento exposto pela
AJ-DG, Parecer nº 701 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
(0685151) e teor da Convenção Coletiva de Trabalho da
categoria (0685151), entendemos que as horas realizadas aos
sábados e domingos, mesmo que excedam 08 (oito) horas
diárias, não caracterizam hora extra e, portanto, não possuem
acréscimo de valor, desde que sejam
devidamente compensadas dentro da jornada, na proporção de
uma hora de folga para cada hora trabalhada, respeitando o
descanso semanal remunerado, que poderá ser deslocado para
o dia de melhor conveniência para Administração.
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Por oportuno, recomendamos que se faça constar
do Edital a possibilidade desta ocorrência, nos termos da
Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.

Compensação de Jornada
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA
COMPENSAÇÃO DE HORAS
Convencionam as partes que em observância,
fiel e rigorosa do que dispõe o parágrafo 2.º do
Artigo 59º da C.L.T. e na consonância do
disposto na Lei n.º 9.601 de 21 de janeiro de
1998, regulamentada pelo Decreto n.º 2.490,
publicado no DOU do dia 05.02.1998, fica
instituída A COMPENSAÇÃO DE JORNADA
E/OU HORAS DE TRABALHO, realizadas
por cada trabalhador, no exercício das suas
funções, desde que cumpridos os seguintes
critérios:
Parágrafo Primeiro - A compensação através
de concessão de folgas aos trabalhadores, se
dará considerando-se que para cada hora
trabalhada, excedente ou não, haverá uma
hora de folga. Da mesma forma, haverá uma
hora de folga antecipada, para cada hora a ser
trabalhada posteriormente;
Parágrafo Segundo - As empresas devem
adotar um mecanismo para o fiel controle das
tais horas - excedentes e compensadas - que
permita o acompanhamento individual, por
trabalhador envolvido;
Parágrafo Terceiro  - A apuração das horas
excedentes se fará à luz dos respectivos
registros de ponto mensais, mecânicos ou
manuais, podendo haver compensação parcial
ou por etapas, devendo estar totalmente
cumprida no período máximo de 180 ( cento e
oitenta ) dias contados a partir do final de cada
apuração;
Parágrafo Quarto - Será permitida também a
compensação antecipada das horas a serem
trabalhadas posteriormente, na forma do
parágrafo anterior;
Parágrafo Quinto - Na impossibilidade da
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empresa cumprir o prazo estabelecido no
parágrafo terceiro da Cláusula Vigésima da
presente Convenção, para a concessão das
FOLGAS de compensação de horário de
trabalho, deverá efetuar o pagamento das
horas à compensar, de uma única vez, com o
acréscimo de sessenta por cento (60%) sobre o
valor da hora normal.
(...)
Gratificações, Adicionais, Auxílios e
Outros
Adicional Noturno
CLÁUSULA SEXTA - DO ADICIONAL
NOTURNO E DAS HORAS EXTRAS
As horas extraordinárias serão remuneradas
com adicional de 60% (sessenta por cento)
sobre hora normal da segunda feira ao sábado
e, com adicional de 100% (cem por cento) nos
domingos e feriados, excetuando-se nos casos
de compensação de horas e/ou jornada de
trabalho realizadas nesses dias, nos termos da
cláusula seguinte, ficando tal procedimento
vinculado a acordo entre empregado e
empregador; (grifo nosso)
Parágrafo Primeiro. As horas extraordinárias
trabalhadas, assim como seus valores, quando
efetivamente realizadas e pagas, deverão
constar nos contracheques dos trabalhadores.
Parágrafo Segundo. O adicional noturno será
25% (vinte e cinco por cento) sobre o
salário/hora normal, nos serviços realizados
entre às 22:00 horas e 05:00 horas,
considerando-se a hora noturna como sendo de
cinquenta e dois minutos e trinta segundos.
Parágrafo Terceiro . A média de horas extras
e do adicional noturno, quando pagos,
repercutirão nas férias, em seu abono
constitucional, no 13º salário, no descanso
remunerado, no FGTS e nos cálculos relativos
às rescisões de contrato de trabalho.
Parágrafo Quarto. Os domingos, quanto
trabalhados dentro da jornada de trabalho,
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serão considerados dias normais. (grifo nosso)
 

Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI

 
De acordo.
À COINF.

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora de Contas e Apoio à Gestão
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 23/04/2020, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 23/04/2020, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0690119 e o código CRC DF0B1CF5.
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Passagem de ônibus em Maceió deve ser de R$ 4,10 em 2020
Novo valor foi aprovado em reunião do Conselho de Trânsito e seguirá para o prefeito Rui Palmeira, que vai decidir
se acata o reajuste ou não.

26/12/2019 13h00 · Atualizado 

    

Passagem de ônibus de Maceió deve ser reajustada em 2020 — Foto: Divulgação/SMTT

O Conselho Municipal de Trânsito de Maceió aprovou o aumento da passagem de ônibus na capital para R$ 4,10 em

2020. A decisão foi tomada em uma reunião realizada nesta quinta-feira (26). Para que o reajuste passe a valer, é

há 3 meses

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
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preciso a sanção do prefeito Rui Palmeira (PSDB). A tarifa atual é de R$ 3,65.

Por meio de nota, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informou que a proposta de

reajuste de 12,16% foi apresentada com base na tabela de reposição prevista no edital de licitação do transporte

público de Maceió e feita após recomendação do Ministério Público do Estado (MPE) e do Ministério Público de

Contas (MPC) (confira nota na íntegra ao final do texto).

Segundo a SMTT, ainda não há data prevista para a implantação do reajuste.

O membro do Comitê pela Redução da Passagem de Ônibus, Magno Francisco, informou que o comitê vai se reunir

nesta sexta e que vai entrar na Justiça contra o aumento.

"Os empresários nunca cumpriram o contrato de licitação e agora que há uma auditoria do contrato, eles impõem

um aumento sem sequer a auditoria ser concluída, tampouco ser feito um estudo dos insumos. É uma covardia

total. O transporte público aqui é um dos piores entre as capitais, a passagem mais cara, mesmo sendo uma capital

que reúne dramáticos índices sociais", disse Magno Francisco.

Preço congelado

Em 2019, empresários protocolaram pedido para que a passagem passasse para R$ 4,15.

Usuários de ônibus não concordaram com a proposta de reajuste e fizeram atos contra o possível aumento. O

Comitê pela Redução da Passagem de Ônibus propôs redução do valor da passagem para R$ 3,15.

O Ministério Público Estadual (MP-AL) mediou o impasse e a passagem e sugeriu o congelamento do preço da

passagem. Após a sugestão, o prefeito Rui Palmeira determinou o congelamento, a passagem continuou custando

R$ 3,65.

Nota da SMTT

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) esclarece que durante a reunião do Conselho

Municipal de Transportes Coletivos, realizada na manhã desta quinta-feira (26), foi sugerido o valor de R$ 4,10 para o

reajuste da tarifa dos ônibus urbanos de Maceió. A proposta de reajuste de 12,16% foi apresentada com base na

tabela paramétrica de reposição prevista no edital de licitação do transporte público de Maceió e feita após

recomendação do Ministério Público do Estado (MPE) e do Ministério Público de Contas (MPC).

R$ 65,00 R$ 49,00 R$ 139,00R$ 65,00

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informação Passagem de ônibus Maceió/2020 (0690791)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 84

https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/12/17/empresarios-protocolam-pedido-por-aumento-da-passagem-de-onibus-de-maceio-para-r-415.ghtml
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/01/11/passageiros-fazem-ato-contra-possivel-aumento-da-passagem-de-onibus-em-maceio.ghtml
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/02/26/mp-sugere-a-prefeitura-de-maceio-que-congele-preco-das-passagens-de-onibus-e-realize-auditoria.ghtml
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cy7RxBs-iXpW_JbyS5OUPlLSxqAqBpLKPXLbX84iHBMCNtwEQASAAYM2Y3oDcAoIBF2NhLXB1Yi05ODU3NTc3MTg3OTE0OTQ1yAEJqQJlw9riUT6IPuACAKgDAaoEsgJP0Ffoqpu8pIxlNuNyHx4wIJFBqzvt7ulknGXXKJohHoNSRwD30uUVtutARU92iBWBiQe97Hh8xWZSpkp1nk1kbgezZzGOzFNTpuKk1PuOYMwxNxml2_o7hL56wFpvEV6txU6COzs25l2YgO8SUQi6xAigoJvkMVHbrpQjzOElsZUhq1N_fmCISJuzY4wSRE__uaPte5CWTQztBeSe253f8d6aCmeV49_m1NQb4aspML8bC071vbQ0_5IVpwXrFNwlLc8YsluysX69xk_UZcvS4NYVb9zBWDk-7MJm9uuqtvQwfRveJZLMBRud0KFkDMZITaJXcovdGCKhw8GZVzUiQjH7HhS6xmASskKCKha_mlZqroboc8J1uhUjseOSq4XamcJ70nmvL-WEA9y_nv0c4u7gBAGABvOowq3zreGF2AGgBiGIBwGQBwKoB6a-G6gH8NkbqAfy2RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwDSCAIQAvoLAggBgAwB&num=1&cid=CAMSeQClSFh3inKtCCZc-vNPuxwyZWVnX0nb9d8C3eMuThVUEwWNn6NUW1zGCNFzfBYfOFZgiyiZHnbWndkJQt2Jg7752mANC5KCTF8zIaM45qDNOOoPDxH119ZBVwexUTFp1usL-LExzsuSsjdxIjgZ6s_kelPp3m1CvH0&sig=AOD64_3V_ldu3Y7vwyy8naZePkP5PQkYyA&client=ca-pub-9857577187914945&adurl=https%3A%2F%2Fash.creativecdn.com%2Fclicks%3Fid%3D20200424_ESWacJr9g5Fqe0OA4aRZ%26t%3D1587728134735%26s%3Dadxbr%26p%3D9T37rTmyMxnohguCxvjx%26c%3D99MbNrsS1qxLJIYhMXu9%26tdc%3Dash%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fbr.loccitane.com%252Flocao-tonificante-divine-immortelle%252C43%252C2%252C62489%252C772062.htm%253Futm_source%253Drtbhouse%2526utm_medium%253Dretargeting%2526utm_campaign%253Drtbhouse-retargeting%26_o%3D27DL050I13%26tkn%3DyxxcruAg9QjBH933lMlmKemSEvHRM5eKqvpemFKzkLdGsyEvFxq8Y3W4SLmq9UT0VyjDAfwYIKK4i3HkNXsDzBX-kM2nmvtJ1U_kcmP6cgvy4McLavgJ45R0sdqnkbZ43UozZdImXlUxeqvVhnAikVc2xQaSZd7B2hKQqhcP5sZNvo5eK3Ydgz4PIUqhwXRVFncglYRDPMZ8ddew0Nat0I32dwZvr1tzY9uTZzqTUx8rp2rpJsMJZeroxARyE7E-BdVKRgazUhb9onanAJiQrT21ws0Z_DR9BZqVP1FtAuZH4pBnnXKPjCq8NGf1chO5awPZZ3mdQU5eNNMATEtSGw
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cy7RxBs-iXpW_JbyS5OUPlLSxqAqBpLKPXLbX84iHBMCNtwEQASAAYM2Y3oDcAoIBF2NhLXB1Yi05ODU3NTc3MTg3OTE0OTQ1yAEJqQJlw9riUT6IPuACAKgDAaoEsgJP0Ffoqpu8pIxlNuNyHx4wIJFBqzvt7ulknGXXKJohHoNSRwD30uUVtutARU92iBWBiQe97Hh8xWZSpkp1nk1kbgezZzGOzFNTpuKk1PuOYMwxNxml2_o7hL56wFpvEV6txU6COzs25l2YgO8SUQi6xAigoJvkMVHbrpQjzOElsZUhq1N_fmCISJuzY4wSRE__uaPte5CWTQztBeSe253f8d6aCmeV49_m1NQb4aspML8bC071vbQ0_5IVpwXrFNwlLc8YsluysX69xk_UZcvS4NYVb9zBWDk-7MJm9uuqtvQwfRveJZLMBRud0KFkDMZITaJXcovdGCKhw8GZVzUiQjH7HhS6xmASskKCKha_mlZqroboc8J1uhUjseOSq4XamcJ70nmvL-WEA9y_nv0c4u7gBAGABvOowq3zreGF2AGgBiGIBwGQBwKoB6a-G6gH8NkbqAfy2RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwDSCAIQAvoLAggBgAwB&num=1&cid=CAMSeQClSFh3inKtCCZc-vNPuxwyZWVnX0nb9d8C3eMuThVUEwWNn6NUW1zGCNFzfBYfOFZgiyiZHnbWndkJQt2Jg7752mANC5KCTF8zIaM45qDNOOoPDxH119ZBVwexUTFp1usL-LExzsuSsjdxIjgZ6s_kelPp3m1CvH0&sig=AOD64_3V_ldu3Y7vwyy8naZePkP5PQkYyA&client=ca-pub-9857577187914945&adurl=https%3A%2F%2Fash.creativecdn.com%2Fclicks%3Fid%3D20200424_ESWacJr9g5Fqe0OA4aRZ%26t%3D1587728134735%26s%3Dadxbr%26p%3D9T37rTmyMxnohguCxvjx%26c%3D99MbNrsS1qxLJIYhMXu9%26tdc%3Dash%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fbr.loccitane.com%252Flocao-tonificante-divine-immortelle%252C43%252C2%252C62489%252C772062.htm%253Futm_source%253Drtbhouse%2526utm_medium%253Dretargeting%2526utm_campaign%253Drtbhouse-retargeting%26_o%3D27DL050I13%26tkn%3DyxxcruAg9QjBH933lMlmKemSEvHRM5eKqvpemFKzkLdGsyEvFxq8Y3W4SLmq9UT0VyjDAfwYIKK4i3HkNXsDzBX-kM2nmvtJ1U_kcmP6cgvy4McLavgJ45R0sdqnkbZ43UozZdImXlUxeqvVhnAikVc2xQaSZd7B2hKQqhcP5sZNvo5eK3Ydgz4PIUqhwXRVFncglYRDPMZ8ddew0Nat0I32dwZvr1tzY9uTZzqTUx8rp2rpJsMJZeroxARyE7E-BdVKRgazUhb9onanAJiQrT21ws0Z_DR9BZqVP1FtAuZH4pBnnXKPjCq8NGf1chO5awPZZ3mdQU5eNNMATEtSGw
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cy7RxBs-iXpW_JbyS5OUPlLSxqAqBpLKPXLbX84iHBMCNtwEQASAAYM2Y3oDcAoIBF2NhLXB1Yi05ODU3NTc3MTg3OTE0OTQ1yAEJqQJlw9riUT6IPuACAKgDAaoEsgJP0Ffoqpu8pIxlNuNyHx4wIJFBqzvt7ulknGXXKJohHoNSRwD30uUVtutARU92iBWBiQe97Hh8xWZSpkp1nk1kbgezZzGOzFNTpuKk1PuOYMwxNxml2_o7hL56wFpvEV6txU6COzs25l2YgO8SUQi6xAigoJvkMVHbrpQjzOElsZUhq1N_fmCISJuzY4wSRE__uaPte5CWTQztBeSe253f8d6aCmeV49_m1NQb4aspML8bC071vbQ0_5IVpwXrFNwlLc8YsluysX69xk_UZcvS4NYVb9zBWDk-7MJm9uuqtvQwfRveJZLMBRud0KFkDMZITaJXcovdGCKhw8GZVzUiQjH7HhS6xmASskKCKha_mlZqroboc8J1uhUjseOSq4XamcJ70nmvL-WEA9y_nv0c4u7gBAGABvOowq3zreGF2AGgBiGIBwGQBwKoB6a-G6gH8NkbqAfy2RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwDSCAIQAvoLAggBgAwB&num=1&cid=CAMSeQClSFh3inKtCCZc-vNPuxwyZWVnX0nb9d8C3eMuThVUEwWNn6NUW1zGCNFzfBYfOFZgiyiZHnbWndkJQt2Jg7752mANC5KCTF8zIaM45qDNOOoPDxH119ZBVwexUTFp1usL-LExzsuSsjdxIjgZ6s_kelPp3m1CvH0&sig=AOD64_3V_ldu3Y7vwyy8naZePkP5PQkYyA&client=ca-pub-9857577187914945&adurl=https%3A%2F%2Fash.creativecdn.com%2Fclicks%3Fid%3D20200424_ESWacJr9g5Fqe0OA4aRZ%26t%3D1587728134735%26s%3Dadxbr%26p%3D9T37rTmyMxnohguCxvjx%26c%3D99MbNrsS1qxLJIYhMXu9%26tdc%3Dash%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fbr.loccitane.com%252Fespuma-de-limpeza-facial-immortelle-viagem%252C43%252C2%252C4564%252C189512.htm%253Futm_source%253Drtbhouse%2526utm_medium%253Dretargeting%2526utm_campaign%253Drtbhouse-retargeting%26_o%3D27MP050I13%26tkn%3DyxxcruAg9QjBH933lMlmKemSEvHRM5eKqvpemFKzkLdGsyEvFxq8Y3W4SLmq9UT0VyjDAfwYIKK4i3HkNXsDzDR-lZEb43QycrhghtJEG2bjnBTCuCkKjJh_3ZM_OLyWMNO1A6KxmUHyBXtVA_GEs0ue9ptBUipmQkxFfSdWRG1BiIxEPNHOJRIZ52XTK0hcKXjFeAAA_RZQq0AJFAZY3exwhDwyR1goVxn82BhGwFq_JuawKI2Od3rAOtxA5EKpxnyz8n23TxOHZZXn2EK9NGGY9QthXjW1q1Co4oQn4km135ax2h6rhBMR_x-q47wgzOdbCmSlqbn11dM1mD8Uug
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cy7RxBs-iXpW_JbyS5OUPlLSxqAqBpLKPXLbX84iHBMCNtwEQASAAYM2Y3oDcAoIBF2NhLXB1Yi05ODU3NTc3MTg3OTE0OTQ1yAEJqQJlw9riUT6IPuACAKgDAaoEsgJP0Ffoqpu8pIxlNuNyHx4wIJFBqzvt7ulknGXXKJohHoNSRwD30uUVtutARU92iBWBiQe97Hh8xWZSpkp1nk1kbgezZzGOzFNTpuKk1PuOYMwxNxml2_o7hL56wFpvEV6txU6COzs25l2YgO8SUQi6xAigoJvkMVHbrpQjzOElsZUhq1N_fmCISJuzY4wSRE__uaPte5CWTQztBeSe253f8d6aCmeV49_m1NQb4aspML8bC071vbQ0_5IVpwXrFNwlLc8YsluysX69xk_UZcvS4NYVb9zBWDk-7MJm9uuqtvQwfRveJZLMBRud0KFkDMZITaJXcovdGCKhw8GZVzUiQjH7HhS6xmASskKCKha_mlZqroboc8J1uhUjseOSq4XamcJ70nmvL-WEA9y_nv0c4u7gBAGABvOowq3zreGF2AGgBiGIBwGQBwKoB6a-G6gH8NkbqAfy2RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwDSCAIQAvoLAggBgAwB&num=1&cid=CAMSeQClSFh3inKtCCZc-vNPuxwyZWVnX0nb9d8C3eMuThVUEwWNn6NUW1zGCNFzfBYfOFZgiyiZHnbWndkJQt2Jg7752mANC5KCTF8zIaM45qDNOOoPDxH119ZBVwexUTFp1usL-LExzsuSsjdxIjgZ6s_kelPp3m1CvH0&sig=AOD64_3V_ldu3Y7vwyy8naZePkP5PQkYyA&client=ca-pub-9857577187914945&adurl=https%3A%2F%2Fash.creativecdn.com%2Fclicks%3Fid%3D20200424_ESWacJr9g5Fqe0OA4aRZ%26t%3D1587728134735%26s%3Dadxbr%26p%3D9T37rTmyMxnohguCxvjx%26c%3D99MbNrsS1qxLJIYhMXu9%26tdc%3Dash%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fbr.loccitane.com%252Fm%25C3%25A1scara-facial-em-len%25C3%25A7o-immortelle-hidrata%25C3%25A7%25C3%25A3o-e-brilho%252C43%252C2%252C4564%252C1501830.htm%253Futm_source%253Drtbhouse%2526utm_medium%253Dretargeting%2526utm_campaign%253Drtbhouse-retargeting%26_o%3D27SM025I19%26tkn%3DyxxcruAg9QjBH933lMlmKemSEvHRM5eKqvpemFKzkLdGsyEvFxq8Y3W4SLmq9UT0VyjDAfwYIKK4i3HkNXsDzAT9w32sNnVXzJSO7jyM3A8tA9H7c1Aj71PtgcgI0JfWphFFsle_5aX35m30rxkpx_LaL6JUXFwG2QepfRvqftDvRRtBeKmbdSiT60Q9hNCCbcVuDIzg6pshs7IwhBIMaaKypPQpl2aHO2jB6SjyVL7Z0TRNLH_bXZC1-BC5w8kT70YFHC2dpvI0o4kbCRMJBapXpNM8uSis0wcj-LEBf3mE2w0WLkWx8KeTIO8wU1YTo3Yy9eZ9vYMx1QtzXyY3hJszNzR_N9DLKJQBk8XYFqQ
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cy7RxBs-iXpW_JbyS5OUPlLSxqAqBpLKPXLbX84iHBMCNtwEQASAAYM2Y3oDcAoIBF2NhLXB1Yi05ODU3NTc3MTg3OTE0OTQ1yAEJqQJlw9riUT6IPuACAKgDAaoEsgJP0Ffoqpu8pIxlNuNyHx4wIJFBqzvt7ulknGXXKJohHoNSRwD30uUVtutARU92iBWBiQe97Hh8xWZSpkp1nk1kbgezZzGOzFNTpuKk1PuOYMwxNxml2_o7hL56wFpvEV6txU6COzs25l2YgO8SUQi6xAigoJvkMVHbrpQjzOElsZUhq1N_fmCISJuzY4wSRE__uaPte5CWTQztBeSe253f8d6aCmeV49_m1NQb4aspML8bC071vbQ0_5IVpwXrFNwlLc8YsluysX69xk_UZcvS4NYVb9zBWDk-7MJm9uuqtvQwfRveJZLMBRud0KFkDMZITaJXcovdGCKhw8GZVzUiQjH7HhS6xmASskKCKha_mlZqroboc8J1uhUjseOSq4XamcJ70nmvL-WEA9y_nv0c4u7gBAGABvOowq3zreGF2AGgBiGIBwGQBwKoB6a-G6gH8NkbqAfy2RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwDSCAIQAvoLAggBgAwB&num=1&cid=CAMSeQClSFh3inKtCCZc-vNPuxwyZWVnX0nb9d8C3eMuThVUEwWNn6NUW1zGCNFzfBYfOFZgiyiZHnbWndkJQt2Jg7752mANC5KCTF8zIaM45qDNOOoPDxH119ZBVwexUTFp1usL-LExzsuSsjdxIjgZ6s_kelPp3m1CvH0&sig=AOD64_3V_ldu3Y7vwyy8naZePkP5PQkYyA&client=ca-pub-9857577187914945&adurl=https%3A%2F%2Fash.creativecdn.com%2Fclicks%3Fid%3D20200424_ESWacJr9g5Fqe0OA4aRZ%26t%3D1587728134735%26s%3Dadxbr%26p%3D9T37rTmyMxnohguCxvjx%26c%3D99MbNrsS1qxLJIYhMXu9%26tdc%3Dash%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fbr.loccitane.com%252Feco-refil-sabonete-liquido-karite%252C43%252C2%252C4563%252C1485160.htm%253Futm_source%253Drtbhouse%2526utm_medium%253Dretargeting%2526utm_campaign%253Drtbhouse-retargeting%26_o%3D01RV500K20%26tkn%3DyxxcruAg9QjBH933lMlmKemSEvHRM5eKqvpemFKzkLdGsyEvFxq8Y3W4SLmq9UT0VyjDAfwYIKK4i3HkNXsDzJe1V48HDy0ptwvo3vMb2uVjHWPDrvO02aUd2_EYfWHXYp_hr3PSK3n_z9a-kKsPzrE938-ngWBgyT5lBjIgQv-eSIhKrbrO1lHWmeNhmVQumGc1VpCaJLm9eaLkJEuX8JhXBoMCjiUdQcvh32GrTuOuNp-4JzUHrz7BbVQ7ElqiUIt4e7vzcJ1W1KtDIXWIYeeHRU3lPHJXOdFnh37td9Y7svXm88ZwexDp8oW9W3IQQeVu2D8hy2tJryEyQtibwg
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cy7RxBs-iXpW_JbyS5OUPlLSxqAqBpLKPXLbX84iHBMCNtwEQASAAYM2Y3oDcAoIBF2NhLXB1Yi05ODU3NTc3MTg3OTE0OTQ1yAEJqQJlw9riUT6IPuACAKgDAaoEsgJP0Ffoqpu8pIxlNuNyHx4wIJFBqzvt7ulknGXXKJohHoNSRwD30uUVtutARU92iBWBiQe97Hh8xWZSpkp1nk1kbgezZzGOzFNTpuKk1PuOYMwxNxml2_o7hL56wFpvEV6txU6COzs25l2YgO8SUQi6xAigoJvkMVHbrpQjzOElsZUhq1N_fmCISJuzY4wSRE__uaPte5CWTQztBeSe253f8d6aCmeV49_m1NQb4aspML8bC071vbQ0_5IVpwXrFNwlLc8YsluysX69xk_UZcvS4NYVb9zBWDk-7MJm9uuqtvQwfRveJZLMBRud0KFkDMZITaJXcovdGCKhw8GZVzUiQjH7HhS6xmASskKCKha_mlZqroboc8J1uhUjseOSq4XamcJ70nmvL-WEA9y_nv0c4u7gBAGABvOowq3zreGF2AGgBiGIBwGQBwKoB6a-G6gH8NkbqAfy2RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwDSCAIQAvoLAggBgAwB&num=1&cid=CAMSeQClSFh3inKtCCZc-vNPuxwyZWVnX0nb9d8C3eMuThVUEwWNn6NUW1zGCNFzfBYfOFZgiyiZHnbWndkJQt2Jg7752mANC5KCTF8zIaM45qDNOOoPDxH119ZBVwexUTFp1usL-LExzsuSsjdxIjgZ6s_kelPp3m1CvH0&sig=AOD64_3V_ldu3Y7vwyy8naZePkP5PQkYyA&client=ca-pub-9857577187914945&adurl=https%3A%2F%2Fash.creativecdn.com%2Fclicks%3Fid%3D20200424_ESWacJr9g5Fqe0OA4aRZ%26t%3D1587728134735%26s%3Dadxbr%26p%3D9T37rTmyMxnohguCxvjx%26c%3D99MbNrsS1qxLJIYhMXu9%26tdc%3Dash%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fbr.loccitane.com%252Flocao-tonificante-divine-immortelle%252C43%252C2%252C62489%252C772062.htm%253Futm_source%253Drtbhouse%2526utm_medium%253Dretargeting%2526utm_campaign%253Drtbhouse-retargeting%26_o%3D27DL050I13%26tkn%3DyxxcruAg9QjBH933lMlmKemSEvHRM5eKqvpemFKzkLdGsyEvFxq8Y3W4SLmq9UT0VyjDAfwYIKK4i3HkNXsDzBX-kM2nmvtJ1U_kcmP6cgvy4McLavgJ45R0sdqnkbZ43UozZdImXlUxeqvVhnAikVc2xQaSZd7B2hKQqhcP5sZNvo5eK3Ydgz4PIUqhwXRVFncglYRDPMZ8ddew0Nat0I32dwZvr1tzY9uTZzqTUx8rp2rpJsMJZeroxARyE7E-BdVKRgazUhb9onanAJiQrT21ws0Z_DR9BZqVP1FtAuZH4pBnnXKPjCq8NGf1chO5awPZZ3mdQU5eNNMATEtSGw
https://optout.rtbhouse.com/?utm_source=optout_icon&oot=-0a41GpcKq4tfU7sQIqPbWEQQ7ik8BPT9SgfAGWeGp7PHZb2wPRs8S2m9NkyUTU6agLvKusbnIdS2IvrmNyjUH68azpP-oy6uEas6zPjcss


24/04/2020 Passagem de ônibus em Maceió deve ser de R$ 4,10 em 2020 | Alagoas | G1

https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/12/26/passagem-de-onibus-em-maceio-deve-ser-de-r-410-em-2020.ghtml 3/7

A SMTT destaca que ainda não há data prevista para a implantação do reajuste tarifário e reforça que o valor

apresentado e aprovado pelos conselheiros será encaminhado para o chefe do Executivo municipal para

apreciação. A Superintendência pontua que uma das condições impostas para o possível reajuste da tarifa dos

coletivos urbanos de Maceió para o ano de 2020 é a continuidade do plano de renovação da frota por parte das

empresas que compõem o Sistema Integrado de Mobilidade de Maceió (SIMM), que se comprometeram, ainda em

janeiro, já entregar 20 novos ônibus 0 km à população. Outros coletivos zero quilômetro também serão entregues

ao longo do ano.

A SMTT enfatiza ainda que no ano de 2019, a tarifa de ônibus de Maceió ficou congelada por determinação do

prefeito no valor de R$ 3,65.
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Mais do G1

Hora 1

Diretor-geral da PF é exonerado do cargo nesta sexta-feira (24)

O decreto com a demissão dele foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Justiça Sérgio Moro. A exoneração
de Maurício Valeixo põe fim a um clima de tensão que tomou conta de Brasília.

24 de abr de 2020 às 05:18

Próximo

Bolsonaro exonera Valeixo do comando da PF, e Moro é surpreendido
Ministro não foi avisado e ficou indignado. Saída de Maurício Valeixo não foi 'a pedido', como consta no Diário Oficial.
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Há 4 horas — Em Política

Moro convoca entrevista coletiva e deve anunciar demissão do Ministério da Justiça
De acordo com pessoas ligadas ao ministro, ele foi pego de surpresa com a exoneração do diretor-geral da PF nesta sexta.

Em Política

Bolsonaro quer diretor da Abin no comando da PF, e ala militar avalia que Moro deixará o governo
Alexandre Ramagem foi chefe da segurança de Bolsonaro na campanha de 2018, e não conta com o apoio do ministro.
Presidente exonerou o diretor-geral da PF nesta sexta.
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Em Blog da Andréia Sadi

Motorista morre após batida de frente entre carro e caminhão na BR-242
Colisão aconteceu próximo de Formoso do Araguaia. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente.

Em Tocantins

Bolsonaro tenta trocar diretor-geral da PF e Moro resiste

2min
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VEJA MAIS

Em Blog da Andréia Sadi

2 min

Ludmilla lança álbum de pagode e faz live para comemorar 25 anos
Live de pagode e funk começa às 18h no YouTube e na Multishow para comemorar aniversário da cantora nesta sexta-feira (24).

Em Música

Globo Notícias
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Calculadora do cidadão Acesso público
24/04/2020 - 08:40

Início  Calculadora do cidadão   Correção de valores [CALFW0302]

Resultado da Correção pelo IGP-M (FGV)

Dados básicos da correção pelo IGP-M (FGV)

Dados informados

Data inicial 08/2018
Data final 03/2020
Valor nominal R$   0,00   ( REAL )

Dados calculados

Índice de correção no período 1,10792470
Valor percentual correspondente 10,792470 %
Valor corrigido na data final R$   0,00   ( REAL )
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INFORMAÇÃO Nº 2432 - TRE-AL/PRE/DG/STI/COINF

Considerando que o Edital 0417767 que tratou de objeto
equivalente para as Eleições de 2018 ocorreu em agosto;

Considerando a necessidade de aplicar índice de
correção que agilize procedimento já retardados, optou-se por aplicar
sobre os valores de 2018, o IGPM acumulado da Informação de
evento 0690796.

 
Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 24/04/2020, às 08:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0690799 e o código CRC 722B4FA9.

0008814-33.2019.6.02.8000 0690799v2
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

SERVIÇOS  –  PESSOA  JURÍDICA  –   Contratação  de  empresa  de
terceirização para fornecimento de mão-de-obra para atuação em
Apoio de TI nos locais de armazenamento,  pontos de transmissão
remotos  e  locais  de  votação,  conforme definido  neste  Termo de
Referência

2. Quantidade
23 (vinte e três) Técnicos de Apoio de TI

3. Especificação do 
Objeto

Conforme Projeto Básico anexo.

4. Valor Estimado da 
Aquisição

Item 01

Valor Global:
R$ XXXXXX para o 1º turno.
R$  YYYYYY  para  o  2º  turno,  se  houver,
limitado à capital

5. Justificativa

Dar suporte técnico básico aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico,
cartórios eleitorais, locais de votação, apoio técnico de TI nos locais
de votação, de pontos de transmissão e junto aos mesários durante
as eleições de 2020.

6. Prazo de Entrega

7. Adjudicação Preço Global

8. Classificação 
Orçamentária

 Sugere-se:

Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n.º 059583 (Pleitos Eleitorais) 
– Naturezas de Despesas 339039(Outros Serviços de Terceiros–
Pessoa Jurídica) e 339030(Materiais de Consumo).

9. Local de Entrega Conforme descritos neste Termo de Referência.

10.Fiscalização
A Cargo dos Chefes de Cartórios ou Servidores designados pelos 
Juízes Eleitorais.

11. Gestão Gestor ou equipe de gestores formalmente designados. 

Maceió – AL, 24 de abril de 2020.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:
____________________________________

Daniel Macêdo de Carvalho Souto
Servidor Responsável pela Elaboração  PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019

TRE-AL/PRE/DG/GABDG 
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Projeto Básico

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA –  Contratação de empresa de terceirização para
fornecimento  de  mão-de-obra  para  atuação  em  Apoio  de  TI  nos  locais  de
armazenamento,  pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme
definido neste Termo de Referência.

2. Fundamentação da Contratação

2.1. Necessidade da contratação

À medida que se aproximam as eleições,  as atividades atribuídas ao TRE e à
restrita  equipe  de  TI  se  avolumam.  São  realizadas  atividades  tais  como
preparação  das  urnas  e  computadores  com  os  sistemas  em  fase  de  teste;
simulados de eleições para homologação dos sistemas; preparação das urnas e
computadores  com sistemas em fase de produção;  oficialização  dos sistemas;
levantamento da infraestrutura dos locais de votação e de transmissão remota;
registro  das  informações  levantadas;  convocação,  treinamento  e  apoio  aos
mesários; gestão da distribuição das urnas eletrônicas; substituição de urnas que
apresentarem problemas no dia da votação e transmissão dos arquivos das urnas
eletrônicas após a votação.

Desta  forma,  face a  exiguidade  do  quadro  de TI,  bem assim vez que  este  é
alocado apenas, particularmente pela sua limitação quantitativa, ao prédio-sede é
natural que se busque, como forma de salvaguarda e de vazão de demanda o
contrato  de  Apoio  em tela  para o  momento  tão  particular  e  único  que  o das
eleições.

2.2 Restrições Legais

De acordo com o inciso II do art. 7º da Resolução TSE nº 23.234/2010 é vedado a
contratação  de  empresa  que  tenha  entre  seus  sócios,  ainda  que  sem função
gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção
e  de  assessoramento,  de  membros  ou  juízes  vinculados  ao  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas.

2.3 Finalidade

Face à instalação das urnas eletrônicas em diversos pontos de coleta de votos nas
seções eleitorais, diversas atividades técnicas deverão ser desenvolvidas, com a
consequente  necessidade  de  mobilização  de  um  grande  contingente  de
profissionais com conhecimentos na área de informática.

A necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada para a provisão
dos técnicos tem sido fortemente defendida pelos cartórios eleitorais em diversos
expedientes. 
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Suas atividades serão:

 auxílio  técnico  para  a manipulação  e  instalação  de periféricos (impressoras,
scanners, etc...);
 auxílio técnico para operação de microcomputadores; 
 auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos,
dos  materiais  de  expediente  e  de  outros  itens  necessários  ao  regular
funcionamento das seções eleitorais;
 auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais;
 auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
 prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das
dificuldades encontradas;
 acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos
equipamentos de votação às Juntas Eleitorais.

2.4 Premissas de Perfil

O Apoio de TI deve ser capaz de atuar, sempre que possível, com orientações
básicas e/ou repassadas por meio de contato telefônico com o suporte próprio de
TI do Regional, como já refalado em número reduzido.

Neste contexto, tem-se em mente, com base na convenção coletiva de trabalho
abaixo discriminada, disponível em http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/, 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000192/2019 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 24/09/2019 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR043058/2019 
NÚMERO DO PROCESSO: 46201.003443/2019-13 
DATA DO PROTOCOLO: 20/09/2019 

O perfil de: Técnico em Informática - Jornada de 8h diárias, para acompanhar a
jornada normal de trabalho da Justiça Eleitoral dentro do período eleitoral.

2.5 Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão

A contratação pretendida está alinhada com o planejamento estratégico da Justiça
Eleitoral, o qual tem por missão “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”,
tendo  por  visão  “consolidar  a  credibilidade  da  Justiça  Eleitoral,  especialmente
quanto à efetividade, transparência e segurança”.

O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos estratégicos

 Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e
 Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral.
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2.6 Parcelamento ou não da solução

A  contratação  dar-se-á  em  lote  único,  por  menor  preço  global,  consoante
contratações anteriores – Eleições 2014, visto os riscos advindos da pulverização
da responsabilidade de gestão dos serviços de apoio da realização das eleições.

2.7 Resultados Pretendidos

Garantir o Apoio necessário de TI aos cartórios eleitorais, locais de votação, de
transmissão e seções eleitorais, o adequado transcurso do processo de votação
por meio do correto funcionamento das urnas eletrônicas e sua substituição, em
caso de contingência, e a célere transmissão dos arquivos de urna para o TRE e
TSE.
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3. Especificação dos serviços

Os  profissionais  serão  contratados  para  a  execução  dos  serviços  nas  seções
eleitorais, cartórios eleitorais e pontos de transmissão tanto em Maceió quanto no
interior.

3.1 A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e os serviços
serão realizados mediante alocação de postos de trabalho, principalmente, nos
NAT  –  Núcleos  de  Apoio  Técnico,  cartórios  eleitorais,  pontos  de  transmissão,
galpão de armazenamento de urnas e locais de votação.

3.2 Os postos de trabalho serão alocados de acordo com quadro de distribuição
presente neste Termo de Referência.

3.3. A alocação de postos de trabalho dar-se-á no dia seguinte ao término do
treinamento.

3.4 O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho dar-se-á da 
seguinte forma:

3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE;

3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada;

3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho;

3.4.4. Alocação dos postos de trabalho à Justiça Eleitoral (Início da 
atuação do posto de trabalho);

3.4.5. Desmobilização do posto de trabalho (Fim da atuação do posto de
trabalho).

3.5 Os locais de contratação dos profissionais para ocupar os postos de trabalho
serão de escolha da contratada.
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3.6 Momentos:

Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão,
locais de votação e urnas:
– Data: 01/10/2020 a 02/10/2020: 1º Turno;
Ante-véspera das Eleições:
 – Data: 02/10/2020: 1º Turno;
 – Data: 23/10/2020: 2º Turno, se houver;
Véspera das Eleições:
 – Data: 03/10/2020: 1º Turno;
 – Data: 24/10/2020: 2º Turno, se houver;
Dia das Eleições:
– Data: 04/10/2020: 1º Turno;
– Data: 25/10/2020: 2º Turno, se houver;
Dias posteriores à eleição:
– Data: 05/10/2020 e 06/10/2020: 1º Turno;
– Data: 26/10/2020 e 27/10/2020: 2º Turno, se houver;
Dias de entre turnos (apenas se houve 2º Turno)
- Data: 09/10/2020 a 22/10/2020
Dias  de  deslocamento  do  descanso  semanal  remunerado  (DSR)  –
Semana da Eleição
– Dos dias: 03 e 04/10/2020 para 07 e 08/10/2020: 1º Turno;
– Dos dias: 24 e 25/10/2020 para 28 e 29/10/2020: 2º Turno, se houver;

 Revisão  de Orientações,  Preparação de cartórios,  locais  de transmissão
locais de votação e urnas: período destinado à recepção de orientações próprias de
Sistemas e rotinas informatizados próprias da Justiça Eleitoral, suporte técnico aos
cartórios eleitorais em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de
Sistema  para  as  Eleições,  suporte  de  microinformática,  suporte  a  periféricos  de
microinformática,  auxílio  técnico  em treinamento  de  mesários,  auxílio  técnico  em
carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais
itens informatizados relativos ao pleito eleitoral.

 
Antevéspera das Eleições : Reunião com os servidores da Justiça Eleitoral na sede
do Cartório ou em outro local previamente determinado, a fim de serem informados
acerca dos detalhes e dos procedimentos finais relativos ao pleito.

 Véspera das Eleições :  Auxílio técnico aos cartórios eleitorais, supervisores de
local de votação quanto às atividades de recebimento dos equipamentos de votação,
dos  documentos,  dos  materiais  de  expediente  e  de  outros  itens  necessários  ao
regular funcionamento das seções eleitorais, bem como preparação dos ambientes de
votação e instalação e teste de funcionamento prévio das urnas eletrônicas e pontos
de transmissão remotos.

 Dia das Eleições : Suporte técnico aos Cartórios Eleitorais, Supervisores de Local
de Votação, Auxiliares de Votação e Mesários, embalagem e acompanhamento das
atividades de remessa das urnas eletrônicas para a Junta Eleitoral, Cartório Eleitoral
ou local de armazenagem, conforme logística instituída pela Zona Eleitoral.
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 Dias posteriores à Eleição: auxílio técnico aos cartórios eleitorais em relação aos
levantamentos  de  ativos  informatizados  e  urnas  eletrônicas,  suporte  técnico  aos
cartórios eleitorais em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de
Sistema  para  as  Eleições,  suporte  de  microinformática,  suporte  a  periféricos  de
microinformática,  auxílio  técnico  em treinamento  de mesários,  auxílio  técnico em
carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais
itens informatizados relativos ao pleito eleitoral.

 Dias de entre turnos:  além das atividades previstas para os dias posteriores à
Eleição, correção de erro/falhas identificados, durante o 1º Turno,  em equipamentos
e rotinas informatizadas do processo eleitoral, bem assim auxílio na preparação de
urnas e equipamentos informatizados para a execução do 2º Turno.

 Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana
da Eleição: tem a finalidade de na forma da atual legislação trabalhista, de forma
acordada, promover o deslocamento, na semana das eleições, do descanso semanal
remunerado  (DSR),  assegurando  o  direito  do  trabalhador  e  desonerando  a
Administração quanto à incidência de verbas extraordinárias.
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4. Qualificação dos profissionais

Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos comprovados
em operação de microcomputadores e, de preferência, experiência em atividades
de técnico de urna em pleitos eleitorais anteriores.

A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a apresentação
de certificados e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições de ensino
ou órgãos idôneos no âmbito estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do
emissor, bem assim que comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária
mínima de 120 (cento e vinte) horas de curso e com no máximo 03 (três) anos de
emissão.

A  experiência  de  atuação  em  eleições  anteriores  como  técnico  de  urna,
comprovada por registro na CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela
Zona  Eleitoral  de  atuação  e  que  abone  conduta  anterior,  supri  as  exigências
anteriores.

Os  profissionais  são  enquadráveis  na  convenção  coletiva  de  Técnicos  de
Informática.

Em hipótese alguma será admitida a alocação nos postos de trabalho de
filiados  a  partidos  políticos,  parentes  até  o  3º  grau  de  candidatos,
estagiários  ou  afins,  servidores  ou  empregados  com  vínculo  com  a
administração pública federal,  estadual ou municipal,  para a prestação
dos serviços objeto deste projeto básico e disposições  das Resoluções nº
07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho Nacional
de Justiça, sendo exigida declaração, sob as penas da Lei, para este fim.
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5. Locais de apresentação 

 Pós treinamento, Antevéspera das Eleições e entre turnos, este último
se houver:

Município-sede do Cartório Eleitoral (o local exato será designado durante a
fase de seleção ou treinamento).

Véspera e dia das Eleições:
Locais de Transmissão, de Votação da Zona Eleitoral de alocação, conforme

determinado pelo Contratante.

 6. Deslocamento

O CONTRATANTE poderá transferir, sem qualquer custo adicional, os postos de
serviço  contratados  para  outros  locais  distintos  dos  indicados,  em  quaisquer
Locais  de  Votação  e  municípios  da  área  de  abrangência  da  respectiva  Zona
Eleitoral  e/ou  na  respectiva  área  de  abrangência  do  NAT,  bastando  apenas
comunicar à CONTRATADA tal ocorrência e prover os meios de transporte.

6.1 Os Núcleos de Apoio Técnico – NATs, têm a seguinte área de abrangência:

NAT Área Zonas Abrangidas
PA – Postos de Atendimento

Maceió
 
I

1ª, 2ª, 3ª e 54ª (Maceió)
6ª (Atalaia) 
PA (Capela)
8ª (Pilar) 
PA (Santa Luzia do Norte)
15ª (Rio Largo)
26ª (Marechal Deodoro)

Arapiraca II

20ª (Traipu)
22ª (Arapiraca)
29ª (Batalha)

44ª (Girau do Ponciano)

49ª (São Sebastião)

55ª (Arapiraca)

Palmeira dos Índios III

5ª (Viçosa)
10ª (Palmeira dos Índios)
28ª (Quebrangulo)
45ª (Igaci)
31ª (Major Isidoro)
46ª (Cacimbinhas)

Delmiro Gouveia IV 27ª (Mata Grande)
PA (Piranhas)
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39ª (Água Branca)
40ª (Delmiro Gouveia)

Santana do Ipanema V

11ª (Pão de Açúcar)
19ª (Santana do Ipanema)
PA (Olho Dágua das Flores)
50ª (Maravilha)
51ª (São José da Tapera)

União dos Palmares VI

9ª (Murici)
16ª (São José da Laje)
PA (Colônia Leopoldina)
53ª (Joaquim Gomes)
21ª (União dos Palmares)

Penedo VII

13ª (Penedo)
7ª (Coruripe)
PA (Igreja Nova)
PA (Junqueiro)
37ª (Porto Real do Colégio)
PA (Piaçabuçu)

Porto Calvo VIII

PA (Passo de Camaragibe)
14ª (Porto Calvo)
17ª (São Luis do Quitunde)
PA (Maragogi)
33ª (Porto de Pedras)
PA (Matriz de Camaragibe)

São Miguel dos
Campos

IX

PA (Anadia)
34ª (Senador Teotônio Vilela)
PA (Junqueiro)
18ª (São Miguel dos Campos)
47ª (Campo Alegre)
48ª (Boca da Mata)
PA (Anadia)
PA (Maribondo)
PA (Limoeiro de Anadia)
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 7. Horário de trabalho

Na execução do contrato será observado o limite de 08 (oito) horas diárias e 44
(quarenta e quatro) horas semanais.

O  horário  de  trabalho,  observado  o  intervalo  de  1  hora  para  refeição,  será
determinado conforme o especificado abaixo:

 Treinamento,  Preparação  de  cartórios,  locais  de  votação  e  de
transmissão e urnas: Jornada de 8 (oito) horas

 Antevéspera das eleições: Jornada de 8 (oito) horas;
 Véspera das eleições: deverá acompanhar o horário do cartório sede
do NAT, dentro de uma perspectiva inicial limitante das 7 às 19 horas, ou
seja, de 12 (doze) horas diárias, já ponderado o intervalo de refeição; e,
 Dia das eleições: das  7  horas  até  o  encerramento  da  votação  e  o
recolhimento das Memórias de Resultado - MRs e das urnas eletrônicas,
tendo como horário limite inicial 22 horas, sou seja, de 15 (quinze) horas
diárias, já ponderado o intervalo de refeição;
Dias posteriores à Eleição: jornada de 8 (oito) horas

Obs.: 1) Para a comprovação de número de horas trabalhadas, observados os
limites  contratados,  a  contratada  deve  apresentar  controle  de  ponto  a  ser
confirmado/abonado pela Chefia de Cartório onde o prestador de serviço esteja
desempenhando suas atividades. Conforme modelo constante do Anexo I.

Obs.: 2) Não há previsão de execução de serviços extraordinários em dias úteis.
Deve a contratada realizar o controle de frequência, abonado pelas respectivas
fiscalizações do TRE, para a identificação de eventuais bancos de horas positivos
(excedente  de  jornada)  e  negativos  (subjornada)  de  forma  a  promover  o
encontro destas horas;

Obs.: 3) O limite de horas suplementares na véspera do pleito está limitado a 07
(sete)  horas,  sendo  que  seu  exercício,  neste  limite,  deve  ser  devidamente
abonado pela fiscalização do TRE;

Obs.: 4) O limite de horas suplementares no dia do pleito está limitado a 14
(quatorze) horas, sendo que seu exercício, neste limite, deve ser devidamente
abonado pela fiscalização do TRE;

Obs.:  5)  As  horas  extraordinárias  de  véspera  das  eleições  poderão  ser
excepcional  e  extraordinariamente  majoradas  em no máximo 01 (uma)  hora
para atender demanda superveniente, desde de que devida e necessariamente
justificada e atestada pela fiscalização; e

Obs.: 6) As horas extraordinárias do dia das eleições poderão ser excepcional e
extraordinariamente majoradas em no máximo 02 (duas) horas para atender
demanda superveniente, desde de que devida e necessariamente justificada e
atestada pela fiscalização;

Termo Projeto Básico - Apoio de TI - Eleições 2020 (0690849)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 102



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Obs.:  7)  A  Contratada  deve  orientar  seus  colaboradores  e  respeitar  o
deslocamento  do  DSR  –  Descanso  Semanal  Remunerado,  na  semana  das
eleições;
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8. Prazos

A empresa contratada deverá remeter ao TRE-AL, até o dia 10 de agosto de 2020,
listagem impressa e consolidada por município, contendo o nome completo e o
título  eleitoral  dos  profissionais  envolvidos,  assim  como  os  documentos
comprobatórios de qualificação.

Deverá de igual forma fornecer arquivo em meio magnético com dados e layout
definido em anexo deste projeto básico.

9. Treinamento

Os treinamentos de preparação e de avaliação dos profissionais, com o objetivo
de transmitir  aos participantes as peculiaridades  e os procedimentos adotados
durante  o  pleito,  serão  ministrados  pelos  mesmos  servidores  do  TRE-AL
designados aos Cartórios Eleitorais.

Tais  atividades,  em  caráter  de  seleção  e  eliminatórias,  serão  executadas  na
segunda quinzena de agosto/2020, com carga horária mínima de 6 (seis) horas,
divididas em no máximo dois turnos de 3 (três) horas para cada turma.

Os custos com a convocação de pessoal, com o deslocamento pertinente e com o
fornecimento do ambiente adequado serão assumidos pela empresa contratada,
de acordo com a seguinte estrutura:

 Máximo  de  15  (quinze)  treinandos  por  sala,  já  considerados  eventuais
sobre  recrutados  para  o  processo  de  seleção  por  parte  da  empresa  e
espaço aos treinadores;

 Duração máxima 01 (um) dia para o treinamento de todas as turmas de
treinandos;

 As salas devem funcionar num mesmo local;
 Fornecer data show para cada sala de projeção por local, que comporte as

turmas de treinandos do dia para a exibição de mídia digital;
 Fornecimento de apontador óptico, quadro branco, apagador e pincel para

quadro branco para os instrutores;
 Fornecer canetas e blocos de anotação para os todos os técnicos, inclusive

para o pessoal destinado à reserva técnica, que adiante se definirá;
 Fornecer  de  lanche  aos  treinandos,  do  tipo  água,  café  e  biscoitos,  no

mínimo.
 Ao  ocorrer  não  aceitação  de  qualquer  profissional  após  a  avaliação

realizada  pelo  instrutor  do  treinamento,  ficará  a  empresa  contratada
obrigada a fornecer substituto imediatamente.

 Fornecer 04 (quatro) mesas para computadores/notebook que, em sendo
necessários, serão providos pelo TRE;

 Fornecer 04 (quatro) mesas para urna eletrônica.
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10. Estratégia de Contratação

A modalidade licitatória recomendada é o  PREGÃO, este instituído pela Lei nº
10.520, de 17/07/2002 e, subsidiariamente, pelas Leis nº 8.078/90, 8.666/93,
9.784/99 e suas alterações, bem como pelos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000,
3.693, de 20/12/2000, e 3.697, de 21/12/2000.

11. Valor estimado

R$ XXXXXXX (XXXXXX) para o 1º turno, e R$ yyyyy(dyyyyyyyyy) para o 2º turno,
se houver. 

12. Recursos Orçamentários

As  despesas  decorrentes  da  contratação  do  pessoal  técnico  de  apoio  serão
cobertas com recursos do programa de trabalho  Gestão do Processo Eleitoral,
Ação,  Pleitos  Eleitorais,  Elemento  de  Despesa  3390.39.79  –  Serv.  De  Apoio
Administrativo, Técnico e Operacional, O. Das Eleições 2020.
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13. Obrigações da Contratada

São obrigações da empresa contratada:

a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;

b) manter preposto para acompanhamento do contrato;

c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de
termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível;

d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à
contratação;

e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao
pessoal contratado;

f) apresentar  o  plano  detalhado  de  logística,  considerando  as  atividades  de
seleção, contratação e deslocamento dos profissionais;

g) responsabilizar-se  por  danos  ao  contratante  ou a  terceiros  causados  pelos
empregados ou cooperados;

h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação;

i) fornecer  crachá  simples  de  identificação  com  foto  3x4  recente  para  cada
empregado com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2020”, nome,
R.G. E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado
cartão-crachá,  em triplex  300g,  de  até  quatro  cores,  formato  100 X  150mm,
acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o
TRE e colher sua aprovação até a data de início dos treinamentos;

j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a
seguinte inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2020” em tipo uniforme de letras e
números  em  dimensão  que  ocupe  pelo  menos  20% da  área, modelo  deve
fornecido para o TRE e colher sua aprovação, para o caso de fornecimento
de camisa,  devem ser  fornecidas  no  mínimo 02  (duas)  camisetas  por
contratado;

k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão
de incompatibilidades funcionais ou de certificação;

l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,
conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística;

m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e  09, de 18-10 e 06-12-2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça;

n) Apresentar para fins de recebimento toda a comprovação de pagamento das
obrigações trabalhistas com seus contratados, inclusive folha de pagamentos com
memória de cálculo e demais documentações comprobatórias exigidas pela gestão
contratual e/ou unidade de contabilidade e controle do TRE/AL;

o)ter sistema informatizado que permita os registros de ponto, atraso, ausências,
horas extras e horas faltantes em tempo real, adequado às Portarias nº 1510/09
e 373/2011 do Ministério de Trabalho. 
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14. Obrigações do Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

14.1. Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para
os atos de execução do contrato;

14.2.  Proporcionar,  quando  lhe  competir,  as  condições  necessárias  ao
cumprimento das prestações contratuais da empresa contratada;

14.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;

14.4  Comunicar  à  contratada  qualquer  irregularidade  manifestada  no
fornecimento do material;

14.5. Fiscalizar a execução do contrato;

15. Pagamento

15.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem por
cento) do valor total do contato por turno, após a realização da eleição, no prazo de
8 (oito)  dias úteis, contados a partir da apresentação de folha de pagamento ou
documento equivalente  devidamente quitado,  havendo a retenção apenas quanto
aos valores pendentes de recolhimento do INSS e FGTS, se houver obrigatoriedade,
sendo exigido o respectivo atesto.

15.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de
notas fiscais;

15.3. Não será admitido pagamento antecipado;

15.4.  O TRE-AL,  por  ocasião  do  pagamento,  fará  as  retenções  tributárias
determinadas pela legislação fiscal;

15.5.  Se  a  empresa  for  optante  pelo  SIMPLES,  deverá  anexar  à  nota  fiscal
documento que comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima.

15.6. A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3
dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota
fiscal,  comprovantes  dos  serviços  prestados  (conforme  edital),
comprovantes  de  pagamento  assinados  pelos  prestadores  (  ou
comprovantes  de  depósito  em  conta  bancária),  comprovantes  de
pagamento  dos  tributos  incidentes  (ISS,  se  for  o  caso;  FGTS;  INSS),
declarações  de  não  incidência  de  tributos  (se  aplicável,  conforme
legislação) e outros exigidos no edital ou que julgar importantes ao atesto.

15.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa,
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e
atestados. 

15.8. O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da apresentação
de todos os documentos necessários ao pleno atesto pela fiscalização contratual,
desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive obrigações
fiscais e trabalhistas.
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15.9. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria
nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação.

15.10. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa
jurídica  (matriz/filial)  que  não  titular  do  contrato,  o  fato  será  previamente
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização.
Neste caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior
ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso,
a comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se
for o caso, conforme a legislação.

15.11. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a
contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada
pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo
com  as  normas  legais  vigentes  ao  fato  gerador  e/ou  ao  pagamento.  A  não
apresentação de declaração será automaticamente entendida como situação normal
de retenção tributária.

15.12.  Eventuais  penalidades  pecuniárias  aplicadas  pelo  TRE-AL  poderão  ser
glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela
contratada  que  não  forem  objeto  de  glosa  poderão  ser  cobrados  por  Guia  de
Recolhimento da União (conforme edital).

15.13.  A  contratada  observará  a  legislação  municipal  do  local  de  prestação  dos
serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso.
Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.

15.14. A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal
de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados
localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal
e prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município
competente.

15.15.  A  ocorrência  excepcional  e  justificada  de  serviços  não  previstos  na
contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto
de solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas
competentes e autorização pelo  Ordenador em processo administrativo apartado.
Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que
houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar
os pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento
de tributos incidentes, se houver.
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 16. Gestão Contratual

Os gestores terão as seguintes atribuições:

 16.1. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do
Edital;

 16.2. Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou
cooperados da empresa contratada; 

 16.3. Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou
com incompatibilidades funcionais;

 16.4.  Comunicar  ao  TRE-AL  sobre  o  eventual  descumprimento  de  cláusula
contratual;

 16.5.  Sugerir  a  aplicação  de  penalidades  para  descumprimento  de  cláusula
contratual;

 16.6.  Quando solicitado,  fornecer  atestado de capacidade  técnica,  desde que
atendidas as obrigações contratuais;

 16.7. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização
de pagamentos.

 17. Garantia Contratual

Para assegurar  a execução do contrato,  o  licitante  vencedor  deverá prestar  a
garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor integral do
contrato.

 18.  Parâmetros para Formulação das Propostas – carecendo de revisão
pela unidade competente

18.1. O valor de remuneração por indivíduo alocado deverá ser fixado pelo piso da
pertinente  convenção  coletiva  de  trabalho  para  a  categoria:  Técnico  de
Informática – Jornada de 8 horas diárias;

18.2.  As  demais  despesas  e  custos  fixos,  devem ser  considerados  per  si,  de
empresa a empresa. As planilhas de custos para formulação de propostas dos
licitantes devem ser as mesmas sugeridas pela unidade competente do TRE;
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 19. Formulação da Proposta de Preço

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

1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso;

2. A descrição completa dos serviços ofertados;

3. Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias;

4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias
a  prestação  contratual,  inclusive  as  incidências  de  ordem  tributária,
previdenciárias e trabalhistas.

20. Formação de Preços

Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em consonância com os 
Anexos a seguir relacionados, considerando-se a legislação vigente.

Anexo I - Quadro de Acompanhamento
Anexo II – Planilha de Custos e Formação de Preços por Posto (Valores mensais)
Anexo III - Planilha de Custos e Formação de Preços por Posto (Horas Extras por 
Turno Eleitoral)
Anexo IV – Planilha de Treinamento
Anexo V – Proposta de Preço

Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá conforme 
planilha própria.

1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para que os
Apoios  Técnicos  tomem  conhecimento  dos  sistemas  informatizados,
tecnologias e procedimentos que serão utilizados nas eleições.

2. Os  preços  do  treinamento  e  contratação  serão  compostos  da  seguinte
forma:
2.1. Valor da “Gestão do treinamento”;
2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”;
2.3. Valor por “Transporte intermunicipal”
2.4. Valor por “Transporte municipal”;
2.5. Valor por “Refeição”; e
2.6. Valor por “Aluno”.
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 21. Sanções Contratuais

O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:

21.1.  Advertência,  em virtude  do  descumprimento  de  obrigações  de  pequena
monta,  podendo  a  Administração,  no  caso  de  haver  o  cometimento  reiterado
destas faltas, aplicar outras mais severas;

21.2. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o
valor total  do contrato,  em virtude de atraso no cumprimento  das obrigações
estabelecidas  (exceto  quanto  às  referentes  à  prestação  dos  serviços  na
antevéspera, véspera e dia do referendo, que será considerado, conforme o caso,
descumprimento parcial ou total), até o limite de 5 (cinco) dias;

21.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão
de  inexecução  total,  ou  sobre  o  valor  remanescente,  no  caso  de  inexecução
parcial;

21.4.  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito
eleitoral;

21.6. As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser
impostas cumulativamente com as de multa;

21.7. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa;

21.8.  As  multas  poderão  ser  cumuladas  e  serão  descontadas  da  garantia  do
contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda
total desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for
o caso, cobrada judicialmente.
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22. Distribuição e quantificação dos técnicos

NAT QTD DE TÉCNICOS

Maceió 05

Arapiraca 04

Palmeira dos Índios 02

Delmiro Gouveia 02

União dos Palmares 02

Penedo 02

Porto Calvo 02

São Miguel dos Campos 02

Santana do Ipanema 02

Total 23

23. Vigência

O contrato terá vigência de até o final do exercício de 2020.

24. Qualificações:

Técnicas:
a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de
capacidade técnica, em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídi-
ca de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante forneci-
do serviços compatíveis em características com os objetos da presente
licitação;

b) A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica
através  de  certidões  ou  atestados  de  serviços  similares  de
complexidade  logística,  qualificação  de  mão  de  obra  e  operacional
equivalente ou superior.

Financeiras:
a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para
a contratação;

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física há menos de 90 (noventa dias) da
data de abertura do certame;

b)  Balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
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situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou  balanços  provisórios,  podendo  ser  atualizados  por  índices  oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser
verificado  pela  unidade  contábil  deste  Regional  para  fins  de  validação,
balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  referentes  ao  último
exercício  social,  comprovando  índices  de  Liquidez  Geral  –  LG,  Liquidez
Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um);
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Anexo I – Quadro de Acompanhamento

Quadro de Acompanhamento – Contrato TRE/AL nº XXXX/2020

Zona Eleitoral: Período de 
Apuração:

Prestador de Serviço CPF e Título Horas
Normais

Adicional
Noturno

Horas
Suplemen

tares

Total de
Horas

ATESTO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS FORAM EXECUTADOS DE ACORDO
COM O PREVISTO EM CONTRATO.

(assinatura e qualificação/carimbo do chefe de cartório)

Data

(assinatura e qualificação/carimbo do fiscal do contrato)

Data

(assinatura e qualificação/carimbo do gestor do contrato)

Data
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ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
(Valores mensais)

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2018

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020
Sindicato da categoria Técnico em Informática – 8 horas

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 1

Tipo da contratação:  
(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.065,00

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA 
UNIDADE DE MEDIDA)
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3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)
A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00
B Outros (especificar):

Total
TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)
A Salário-base R$ 3.065,00 3.065,00
B Adicional de periculosidade
C Adicional de insalubridade
D Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.065,00

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

A Transporte R$ 29,30
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 425,70
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 455,00

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
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A Uniformes (Crachá e Camiseta) R$ 38,02
B Ferramentas R$ 0,00
C Equipamentos R$ 0,00
D Outros (discriminar)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 38,02

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 0,00% R$ 0,00
B SESI ou SESC 1,50% R$ 45,98
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 30,65
D INCRA 0,20% R$ 6,13
E Salário-educação 2,50% R$ 76,63
F FGTS 8,00% R$ 245,20
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 91,95
H SEBRAE 0,60% R$ 18,39

TOTAL 16,80% R$ 514,92

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 255,42

B R$ 42,91
TOTAL R$ 298,33

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 2,27

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,38

B.1 R$ 3,72
TOTAL R$ 6,37

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 140,48
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 11,24
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 80,54

C.1 – FGTS (40%) R$ 64,43

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 
salário

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade
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C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 16,11
D Aviso-prévio trabalhado R$ 2,98

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

R$ 0,50

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 7,32
F.1 – FGTS (40%) R$ 5,86
F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 1,46

TOTAL R$ 243,06

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 340,56
B Ausência por doença R$ 42,57
C Licença-paternidade R$ 0,64
D Ausências legais R$ 8,51
E Ausência por acidente de trabalho R$ 10,22
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 402,49

G R$ 67,62
TOTAL R$ 470,11

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 514,92
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 298,33
4.3 Afastamento maternidade R$ 6,37
4.4 Custo para rescisão R$ 243,06
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 470,11

TOTAL R$ 1.532,79

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 7,00% R$ 356,36
B Lucro 10,00% R$ 544,72
C Tributos 10,15%
C.1 Tributos federais

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

Anexo Planilha de Custos - Com valores (0690858)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 118



PIS 0,65% R$ 43,35
COFINS 3,00% R$ 200,06
INSS 4,50% R$ 300,09

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 133,38

TOTAL R$ 1.577,95
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 3.065,00
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 455,00
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 38,02
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 1.532,79

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 1.577,95

VALOR TOTAL R$ 6.668,77

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR 
POSTO)
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ANEXO III

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO 
(Horas Extras por Turno Eleitoral)

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020

Sindicato da categoria

Identificação do serviço

UNIDADE DE MEDIDA

Posto 1

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.065,00

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

Técnico em Informática – 8 
horas

TIPO DE 
SERVIÇO

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO 
DA UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de 
Serviço

Técnico em Informática
 – 8 horas
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1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantitativo VALOR (R$)
A Salário-base
B Adicional de periculosidade
C Hora Extra (sábados) R$ 22,29 0 0,00
D Hora extra (domingos e feriados) R$ 27,86 0 0,00

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00

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

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

TOTAL R$ 0,00

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

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 0,00

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 0,00% R$ 0,00
B SESI ou SESC 1,50% R$ 0,00
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 0,00
D INCRA 0,20% R$ 0,00
E Salário-educação 2,50% R$ 0,00
F FGTS 8,00% R$ 0,00
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 0,00
H SEBRAE 0,60% R$ 0,00

TOTAL 16,80% R$ 0,00
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Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

B R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 0,00

B R$ 0,00

B.1 R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,00

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

R$ 0,00

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 0,00
F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 0,00
B Ausência por doença R$ 0,00
C Licença-paternidade R$ 0,00
D Ausências legais R$ 0,00
E Ausência por acidente de trabalho R$ 0,00
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 0,00

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo 
terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento 
maternidade

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

Anexo III - Horas Extras - Com valores (0690860)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 122



G R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 0,00
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00
4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00
4.4 Custo para rescisão R$ 0,00
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 7,00% R$ 0,00
B Lucro 10,00% R$ 0,00
C Tributos 10,15%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 0,00
COFINS 3,00% R$ 0,00
INSS 4,50% R$ 0,00

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 0,00
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 0,00
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 0,00
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 0,00

Subtotal (A+B+C+D)

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

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR 
POR POSTO)
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E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 0,00
VALOR TOTAL R$ 0,00
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ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
(Valores mensais)

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2018

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020
Sindicato da categoria Técnico em Informática – 8 horas

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 1

Tipo da contratação:  
(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.065,00

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA 
UNIDADE DE MEDIDA)
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3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)
A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00
B Outros (especificar):

Total
TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)
A Salário-base R$ 3.065,00 3.065,00
B Adicional de periculosidade
C Adicional de insalubridade
D Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.065,00

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

A Transporte R$ 29,30
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 425,70
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 455,00

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
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A Uniformes (Crachá e Camiseta) R$ 38,02
B Ferramentas R$ 0,00
C Equipamentos R$ 0,00
D Outros (discriminar)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 38,02

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 0,00% R$ 0,00
B SESI ou SESC 1,50% R$ 45,98
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 30,65
D INCRA 0,20% R$ 6,13
E Salário-educação 2,50% R$ 76,63
F FGTS 8,00% R$ 245,20
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 91,95
H SEBRAE 0,60% R$ 18,39

TOTAL 16,80% R$ 514,92

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 255,42

B R$ 42,91
TOTAL R$ 298,33

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 2,27

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,38

B.1 R$ 3,72
TOTAL R$ 6,37

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 140,48
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 11,24
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 80,54

C.1 – FGTS (40%) R$ 64,43

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 
salário

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade
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C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 16,11
D Aviso-prévio trabalhado R$ 2,98

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

R$ 0,50

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 7,32
F.1 – FGTS (40%) R$ 5,86
F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 1,46

TOTAL R$ 243,06

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 340,56
B Ausência por doença R$ 42,57
C Licença-paternidade R$ 0,64
D Ausências legais R$ 8,51
E Ausência por acidente de trabalho R$ 10,22
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 402,49

G R$ 67,62
TOTAL R$ 470,11

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 514,92
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 298,33
4.3 Afastamento maternidade R$ 6,37
4.4 Custo para rescisão R$ 243,06
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 470,11

TOTAL R$ 1.532,79

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 7,00% R$ 356,36
B Lucro 10,00% R$ 544,72
C Tributos 10,15%
C.1 Tributos federais

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente
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PIS 0,65% R$ 43,35
COFINS 3,00% R$ 200,06
INSS 4,50% R$ 300,09

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 133,38

TOTAL R$ 1.577,95
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 3.065,00
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 455,00
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 38,02
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 1.532,79

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 1.577,95

VALOR TOTAL R$ 6.668,77

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR 
POSTO)
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ANEXO V

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM

Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Valor Total

1 Contratação e Treinamento R$ 8.254,38
2 Valor Mensal – 1ª T 01/10/20 a 10/10/20 R$ 6.668,77 R$ 2.222,92 23 R$ 51.127,24
3 Horas Extras – 1º  Turno R$ 0,00 23 R$ 0,00

Total – 1º Turno R$ 59.381,62
1 Valor Mensal – 2ª T 11/10/20 a 31/10/20 R$ 6.668,77 R$ 4.445,85 23 R$ 102.254,48
2 Horas Extras – 2º  Turno R$ 0,00 23 R$ 0,00

Total – 2º Turno R$ 102.254,48
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 161.636,10

Valor 
proporcional

Quantitativo de 
funcionários

Apoio 
Técnico de 

TI
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Anexo IV

PLANILHA DE TREINAMENTO

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

Qtde. Valor unitário Valor total
1. Gestão do treinamento 1 2.500,00 R$ 2.500,00
2. Ambientes do treinamento 1 3.622,91 R$ 3.622,91
3. Transporte intermunicipal 18 55,40 R$ 997,13
4. Transporte municipal 5 8,20 R$ 41,00
5. Refeição 23 21,50 R$ 494,50
6. Alunos 23 26,04 R$ 598,83
Total R$ 8.254,38
Incidência Tributária (10,15%) R$ 932,46
Preço total R$ 9.186,84

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total

Auxiliar de RH 1 R$ 2.500,00  R$          2.500,00 

Total  R$          2.500,00 

2. Ambientes do treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total
Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 1.440,30  R$          1.440,30 
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Mesas computadores 4 R$ 77,55  R$             310,22 
Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 R$ 77,55  R$             310,22 
Carteiras e Cadeiras 30 R$ 5,54  R$             166,19 
Sistema de Som Ambiente 1 R$ 387,77  R$             387,77 
Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 R$ 199,43  R$             199,43 
Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 R$ 88,63  R$               88,63 
Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1 R$ 720,15  R$             720,15 
Total  R$          3.622,91 

3. Transporte intermunicipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 18 R$ 55,40  R$             997,13 

Total

4. Transporte municipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 R$ 8,20  R$               41,00 
Total  R$               41,00 

5. Refeição
Descrição Qtde. Unitário Total

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 23 R$ 21,50  R$             494,50 

Total

6. Alunos
Descrição Qtde. Unitário Total

Manuais 23 R$ 11,08  R$             254,82 
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 23 R$ 8,86 R$ 203,86
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Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 23 R$ 3,88 R$ 89,19
Garrafa Água 23 R$ 2,22 R$ 50,96
Total R$ 598,83
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ANEXO III

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO 
(Horas Extras por Turno Eleitoral)

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020

Sindicato da categoria

Identificação do serviço

UNIDADE DE MEDIDA

Posto 1

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.065,00

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

Técnico em Informática – 8 
horas

TIPO DE 
SERVIÇO

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO 
DA UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de 
Serviço

Técnico em Informática
 – 8 horas
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1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantitativo VALOR (R$)
A Salário-base
B Adicional de periculosidade
C Hora Extra (sábados) R$ 22,29 0 0,00
D Hora extra (domingos e feriados) R$ 27,86 0 0,00

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00

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

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

TOTAL R$ 0,00

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

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 0,00

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 0,00% R$ 0,00
B SESI ou SESC 1,50% R$ 0,00
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 0,00
D INCRA 0,20% R$ 0,00
E Salário-educação 2,50% R$ 0,00
F FGTS 8,00% R$ 0,00
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 0,00
H SEBRAE 0,60% R$ 0,00

TOTAL 16,80% R$ 0,00
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Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

B R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 0,00

B R$ 0,00

B.1 R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,00

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

R$ 0,00

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 0,00
F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 0,00
B Ausência por doença R$ 0,00
C Licença-paternidade R$ 0,00
D Ausências legais R$ 0,00
E Ausência por acidente de trabalho R$ 0,00
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 0,00

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo 
terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento 
maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade
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G R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 0,00
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00
4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00
4.4 Custo para rescisão R$ 0,00
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 7,00% R$ 0,00
B Lucro 10,00% R$ 0,00
C Tributos 10,15%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 0,00
COFINS 3,00% R$ 0,00
INSS 4,50% R$ 0,00

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 0,00
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 0,00
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 0,00
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 0,00

Subtotal (A+B+C+D)

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

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR 
POR POSTO)
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E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 0,00
VALOR TOTAL R$ 0,00
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ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
(Valores mensais)

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2018

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020
Sindicato da categoria Técnico em Informática – 8 horas

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 1

Tipo da contratação:  
(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.065,00

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA 
UNIDADE DE MEDIDA)
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3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)
A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00
B Outros (especificar):

Total
TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)
A Salário-base R$ 3.065,00 3.065,00
B Adicional de periculosidade
C Adicional de insalubridade
D Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.065,00

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

A Transporte R$ 29,30
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 425,70
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 455,00

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
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A Uniformes (Crachá e Camiseta) R$ 38,02
B Ferramentas R$ 0,00
C Equipamentos R$ 0,00
D Outros (discriminar)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 38,02

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 0,00% R$ 0,00
B SESI ou SESC 1,50% R$ 45,98
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 30,65
D INCRA 0,20% R$ 6,13
E Salário-educação 2,50% R$ 76,63
F FGTS 8,00% R$ 245,20
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 91,95
H SEBRAE 0,60% R$ 18,39

TOTAL 16,80% R$ 514,92

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 255,42

B R$ 42,91
TOTAL R$ 298,33

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 2,27

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,38

B.1 R$ 3,72
TOTAL R$ 6,37

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 140,48
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 11,24
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 80,54

C.1 – FGTS (40%) R$ 64,43

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 
salário

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade
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C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 16,11
D Aviso-prévio trabalhado R$ 2,98

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

R$ 0,50

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 7,32
F.1 – FGTS (40%) R$ 5,86
F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 1,46

TOTAL R$ 243,06

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 340,56
B Ausência por doença R$ 42,57
C Licença-paternidade R$ 0,64
D Ausências legais R$ 8,51
E Ausência por acidente de trabalho R$ 10,22
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 402,49

G R$ 67,62
TOTAL R$ 470,11

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 514,92
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 298,33
4.3 Afastamento maternidade R$ 6,37
4.4 Custo para rescisão R$ 243,06
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 470,11

TOTAL R$ 1.532,79

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 7,00% R$ 356,36
B Lucro 10,00% R$ 544,72
C Tributos 10,15%
C.1 Tributos federais

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente
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PIS 0,65% R$ 43,35
COFINS 3,00% R$ 200,06
INSS 4,50% R$ 300,09

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 133,38

TOTAL R$ 1.577,95
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 3.065,00
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 455,00
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 38,02
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 1.532,79

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 1.577,95

VALOR TOTAL R$ 6.668,77

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR 
POSTO)
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ANEXO V

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM

Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Valor Total

1 Contratação e Treinamento R$ 8.254,38
2 Valor Mensal – 1ª T 01/10/20 a 10/10/20 R$ 6.668,77 R$ 2.222,92 23 R$ 51.127,24
3 Horas Extras – 1º  Turno R$ 0,00 23 R$ 0,00

Total – 1º Turno R$ 59.381,62
1 Valor Mensal – 2ª T 11/10/20 a 31/10/20 R$ 6.668,77 R$ 4.445,85 23 R$ 102.254,48
2 Horas Extras – 2º  Turno R$ 0,00 23 R$ 0,00

Total – 2º Turno R$ 102.254,48
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 161.636,10

Valor 
proporcional

Quantitativo de 
funcionários

Apoio 
Técnico de 

TI
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Anexo IV

PLANILHA DE TREINAMENTO

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

Qtde. Valor unitário Valor total
1. Gestão do treinamento 1 2.500,00 R$ 2.500,00
2. Ambientes do treinamento 1 3.622,91 R$ 3.622,91
3. Transporte intermunicipal 18 55,40 R$ 997,13
4. Transporte municipal 5 8,20 R$ 41,00
5. Refeição 23 21,50 R$ 494,50
6. Alunos 23 26,04 R$ 598,83
Total R$ 8.254,38
Incidência Tributária (10,15%) R$ 932,46
Preço total R$ 9.186,84

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total

Auxiliar de RH 1 R$ 2.500,00  R$          2.500,00 

Total  R$          2.500,00 

2. Ambientes do treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total
Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 1.440,30  R$          1.440,30 
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Mesas computadores 4 R$ 77,55  R$             310,22 
Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 R$ 77,55  R$             310,22 
Carteiras e Cadeiras 30 R$ 5,54  R$             166,19 
Sistema de Som Ambiente 1 R$ 387,77  R$             387,77 
Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 R$ 199,43  R$             199,43 
Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 R$ 88,63  R$               88,63 
Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1 R$ 720,15  R$             720,15 
Total  R$          3.622,91 

3. Transporte intermunicipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 18 R$ 55,40  R$             997,13 

Total

4. Transporte municipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 R$ 8,20  R$               41,00 
Total  R$               41,00 

5. Refeição
Descrição Qtde. Unitário Total

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 23 R$ 21,50  R$             494,50 

Total

6. Alunos
Descrição Qtde. Unitário Total

Manuais 23 R$ 11,08  R$             254,82 
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 23 R$ 8,86 R$ 203,86
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Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 23 R$ 3,88 R$ 89,19
Garrafa Água 23 R$ 2,22 R$ 50,96
Total R$ 598,83
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ANEXO III

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO 
(Horas Extras por Turno Eleitoral)

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020

Sindicato da categoria

Identificação do serviço

UNIDADE DE MEDIDA

Posto 1

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.065,00

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

Técnico em Informática – 8 
horas

TIPO DE 
SERVIÇO

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO 
DA UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de 
Serviço

Técnico em Informática
 – 8 horas
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1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantitativo VALOR (R$)
A Salário-base
B Adicional de periculosidade
C Hora Extra (sábados) R$ 22,29 0 0,00
D Hora extra (domingos e feriados) R$ 27,86 0 0,00

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00

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

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

TOTAL R$ 0,00

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

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 0,00

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 0,00% R$ 0,00
B SESI ou SESC 1,50% R$ 0,00
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 0,00
D INCRA 0,20% R$ 0,00
E Salário-educação 2,50% R$ 0,00
F FGTS 8,00% R$ 0,00
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 0,00
H SEBRAE 0,60% R$ 0,00

TOTAL 16,80% R$ 0,00
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Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

B R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 0,00

B R$ 0,00

B.1 R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,00

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

R$ 0,00

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 0,00
F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 0,00
B Ausência por doença R$ 0,00
C Licença-paternidade R$ 0,00
D Ausências legais R$ 0,00
E Ausência por acidente de trabalho R$ 0,00
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 0,00

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo 
terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento 
maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade
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G R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 0,00
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00
4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00
4.4 Custo para rescisão R$ 0,00
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 7,00% R$ 0,00
B Lucro 10,00% R$ 0,00
C Tributos 10,15%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 0,00
COFINS 3,00% R$ 0,00
INSS 4,50% R$ 0,00

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 0,00
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 0,00
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 0,00
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 0,00

Subtotal (A+B+C+D)

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

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR 
POR POSTO)
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E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 0,00
VALOR TOTAL R$ 0,00
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ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
(Valores mensais)

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2018

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020
Sindicato da categoria Técnico em Informática – 8 horas

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 1

Tipo da contratação:  
(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.065,00

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA 
UNIDADE DE MEDIDA)
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3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)
A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00
B Outros (especificar):

Total
TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)
A Salário-base R$ 3.065,00 3.065,00
B Adicional de periculosidade
C Adicional de insalubridade
D Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.065,00

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

A Transporte R$ 29,30
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 425,70
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 455,00

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
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A Uniformes (Crachá e Camiseta) R$ 38,02
B Ferramentas R$ 0,00
C Equipamentos R$ 0,00
D Outros (discriminar)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 38,02

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 0,00% R$ 0,00
B SESI ou SESC 1,50% R$ 45,98
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 30,65
D INCRA 0,20% R$ 6,13
E Salário-educação 2,50% R$ 76,63
F FGTS 8,00% R$ 245,20
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 91,95
H SEBRAE 0,60% R$ 18,39

TOTAL 16,80% R$ 514,92

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 255,42

B R$ 42,91
TOTAL R$ 298,33

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 2,27

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,38

B.1 R$ 3,72
TOTAL R$ 6,37

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 140,48
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 11,24
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 80,54

C.1 – FGTS (40%) R$ 64,43

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 
salário

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade
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C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 16,11
D Aviso-prévio trabalhado R$ 2,98

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

R$ 0,50

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 7,32
F.1 – FGTS (40%) R$ 5,86
F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 1,46

TOTAL R$ 243,06

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 340,56
B Ausência por doença R$ 42,57
C Licença-paternidade R$ 0,64
D Ausências legais R$ 8,51
E Ausência por acidente de trabalho R$ 10,22
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 402,49

G R$ 67,62
TOTAL R$ 470,11

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 514,92
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 298,33
4.3 Afastamento maternidade R$ 6,37
4.4 Custo para rescisão R$ 243,06
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 470,11

TOTAL R$ 1.532,79

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 7,00% R$ 356,36
B Lucro 10,00% R$ 544,72
C Tributos 10,15%
C.1 Tributos federais

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente
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PIS 0,65% R$ 43,35
COFINS 3,00% R$ 200,06
INSS 4,50% R$ 300,09

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 133,38

TOTAL R$ 1.577,95
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 3.065,00
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 455,00
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 38,02
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 1.532,79

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 1.577,95

VALOR TOTAL R$ 6.668,77

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR 
POSTO)
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ANEXO V

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM

Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Valor Total

1 Contratação e Treinamento R$ 8.254,38
2 Valor Mensal – 1ª T 01/10/20 a 10/10/20 R$ 6.668,77 R$ 2.222,92 23 R$ 51.127,24
3 Horas Extras – 1º  Turno R$ 0,00 23 R$ 0,00

Total – 1º Turno R$ 59.381,62
1 Valor Mensal – 2ª T 11/10/20 a 31/10/20 R$ 6.668,77 R$ 4.445,85 23 R$ 102.254,48
2 Horas Extras – 2º  Turno R$ 0,00 23 R$ 0,00

Total – 2º Turno R$ 102.254,48
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 161.636,10

Valor 
proporcional

Quantitativo de 
funcionários

Apoio 
Técnico de 

TI
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Anexo IV

PLANILHA DE TREINAMENTO

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

Qtde. Valor unitário Valor total
1. Gestão do treinamento 1 2.500,00 R$ 2.500,00
2. Ambientes do treinamento 1 3.622,91 R$ 3.622,91
3. Transporte intermunicipal 18 55,40 R$ 997,13
4. Transporte municipal 5 8,20 R$ 41,00
5. Refeição 23 21,50 R$ 494,50
6. Alunos 23 26,04 R$ 598,83
Total R$ 8.254,38
Incidência Tributária (10,15%) R$ 932,46
Preço total R$ 9.186,84

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total

Auxiliar de RH 1 R$ 2.500,00  R$          2.500,00 

Total  R$          2.500,00 

2. Ambientes do treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total
Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 1.440,30  R$          1.440,30 
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Mesas computadores 4 R$ 77,55  R$             310,22 
Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 R$ 77,55  R$             310,22 
Carteiras e Cadeiras 30 R$ 5,54  R$             166,19 
Sistema de Som Ambiente 1 R$ 387,77  R$             387,77 
Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 R$ 199,43  R$             199,43 
Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 R$ 88,63  R$               88,63 
Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1 R$ 720,15  R$             720,15 
Total  R$          3.622,91 

3. Transporte intermunicipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 18 R$ 55,40  R$             997,13 

Total

4. Transporte municipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 R$ 8,20  R$               41,00 
Total  R$               41,00 

5. Refeição
Descrição Qtde. Unitário Total

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 23 R$ 21,50  R$             494,50 

Total

6. Alunos
Descrição Qtde. Unitário Total

Manuais 23 R$ 11,08  R$             254,82 
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 23 R$ 8,86 R$ 203,86
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Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 23 R$ 3,88 R$ 89,19
Garrafa Água 23 R$ 2,22 R$ 50,96
Total R$ 598,83
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.
À ACAGE
Em paralelo à Comissão de Planejamento da

Eleições de 2020 para avaliar e, conforme o entendimento,
aprovar ou não o Termo de Referência da Contratação
(0690849))

 
Sra. Assessora,
 
Com base na Resolução TRE/AL nº 15.787/2017,

art. 20, §1º, requero o apoio desta unidade técnica para
avaliar se corretamente aplicadas as diretrizes para a
confecção das planilhas de formação de preços para a
contratação em tela.

Gentileza observar a Informação 2432 (0690799)
 

Cordialmente.
 

Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 24/04/2020, às 09:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0690867 e o código CRC 2BA2D935.

0008814-33.2019.6.02.8000 0690867v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.
 
Senhor Gestor,
 
Para atendimento do solicitado por Vossa Senhoria,

Despacho COINF - 0690867, solicitamos que as planilhas de
formação de preços para a contratação em tela sejam
encaminadas a esta Assossoria em meio eletrônico. Em
complemento ao e-mail funcional, solicitamos que cópias
sejam encaminahdas para o e-mail pessoal dessa subscritora,
lisianacintra@gmail.com.

 
Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI - ACAGE

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 24/04/2020, às 10:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0690970 e o código CRC D597483A.

0008814-33.2019.6.02.8000 0690970v1
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De: "Daniel Souto" <danielsouto@tre-al.jus.br>
Para: "lisianacintra" <lisianacintra@tre-al.jus.br>
Data: 24/04/2020 09:55 AM
Assunto: Apoio de TI 0008814-33.2019.6.02.8000 - Planilha

Prezada,
 
No trato do Proc SEI nº 0008814-33.2019.6.02.8000, segue planilha para o exame solicitado em apoio
 
Daniel Macêdo
Coordenador de Infraestrutura
TRE/AL
Fone: (82) 2122-7740
e-mail: danielsouto@tre-al.jus.br
 
As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido
por Lei e pela Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral (Res. TSE nº 23.501, de 19.12.2016).
Caso não seja o destinatário, saiba que a leitura, a retransmissão, a distribuição, a divulgação ou cópia são proibidas.
Favor apagar as informações e notificar o remetente.
O uso impróprio será tratado conforme as normas de segurança da Justiça Eleitoral e a legislação em vigor.

Anexados:

Arquivo:
ATT00003.txt

Tamanho:
1k Tipo de Conteúdo: text/plain

Arquivo:
ATT00004.html
(Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
3k Tipo de Conteúdo: text/html

Arquivo: Apoio de
TI - 2020.ods

Tamanho:
33k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
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De: "Daniel Souto" <danielsouto@tre-al.jus.br>
Para: lisianacintra@gmail.com
Data: 24/04/2020 12:23 PM
Assunto: Fwd: Apoio de TI 0008814-33.2019.6.02.8000 - Planilha

Redirecionando na forma do Despacho AGAGE 0690970
 
Daniel Macêdo
Coordenador de Infraestrutura
TRE/AL
Fone: (82) 2122-7740
e-mail: danielsouto@tre-al.jus.br
 
As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido
por Lei e pela Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral (Res. TSE nº 23.501, de 19.12.2016).
Caso não seja o destinatário, saiba que a leitura, a retransmissão, a distribuição, a divulgação ou cópia são proibidas.
Favor apagar as informações e notificar o remetente.
O uso impróprio será tratado conforme as normas de segurança da Justiça Eleitoral e a legislação em vigor.
 

From: "Daniel Souto" <danielsouto@tre-al.jus.br>
To: "lisianacintra" <lisianacintra@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 24 Apr 2020 09:55:25 -0300
Subject: Apoio de TI 0008814-33.2019.6.02.8000 - Planilha
 
Prezada,
 
No trato do Proc SEI nº 0008814-33.2019.6.02.8000, segue planilha para o exame solicitado em apoio
 
Daniel Macêdo
Coordenador de Infraestrutura
TRE/AL
Fone: (82) 2122-7740
e-mail: danielsouto@tre-al.jus.br
 
As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo
protegido por Lei e pela Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral (Res. TSE nº 23.501, de
19.12.2016).
Caso não seja o destinatário, saiba que a leitura, a retransmissão, a distribuição, a divulgação ou cópia são
proibidas.
Favor apagar as informações e notificar o remetente.
O uso impróprio será tratado conforme as normas de segurança da Justiça Eleitoral e a legislação em vigor.

Anexados:

Arquivo:
ATT00003.txt

Tamanho:
2k Tipo de Conteúdo: text/plain

Arquivo:
ATT00004.html
(Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
5k Tipo de Conteúdo: text/html

Arquivo: Apoio de
TI - 2020.ods

Tamanho:
33k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
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PROCESSO : 0009784-33.2019.6.02.8000.
INTERESSADO : Comissão Permanente de Planejamento de Eleições.
ASSUNTO : Pontos de Transmissão Remota.
 

Decisão nº 862 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

Trata-se de procedimento suscitado pelo Memorando nº 1029 (0621188), da
Assessoria de Gestão Estratégica deste Tribunal, por meio do qual se fez a comunicação de
discussões da Comissão Permanente de Planejamento de Eleições, referentes ao
quantitativo de Pontos de Transmissão Remota dos resultados eleitorais que deverão ser
instalados no próximo Pleito.

Os autos foram remetidos a cada zona eleitoral, requisitando manifestação
acerca da necessidade de que sejam instalados locais de transmissão no âmbito de sua
competência, aí compreendidos a sede e os eventuais termos, por ocasião de realização das
próximas eleições, tendo as mesmas sugerido um total de 57 (cinquenta e sete) Pontos de
Transmissão, não incluindo os instalados nas sedes (0639486).

A posteriori, em reunião realizada pela referida Comissão, sob a condução
do Diretor-Geral, a Secretaria de Tecnologia da Informação propôs o estabelecimento de
critério para a instalação dos pontos de transmissão, tendo como parâmetro os que foram
instalados durante as Eleições de 2018, sugerindo que fossem excluídos os Pontos que
distem a menos de 45 minutos da sede da Zona Eleitoral, o que resultaria na habilitação de
apenas 3 (três) pontos de transmissão (eventos 0667206 e 0667210).

Pois bem, ante o impasse e a disparidade entre os números sugeridos, opto
por manter a política que este Tribunal adotou durante as Eleições de 2014 e 2018, com a
instalação de número considerável de pontos de transmissão, demanda frequente das Zonas
Eleitorais e que se repetiu este ano.

Por conseguinte, mantenho o entendimento já manifestado quando da
elaboração da proposta orçamentária para o próximo Pleito Eleitoral e estabeleço como
meta a instalação de 49 (quarenta e nove) pontos de transmissão remota, sem prejuízo de
eventual reanálise, caso apresentado algum estudo que indique a impossibilidade técnica
para consecução de tal fim.

Retorne os autos à Diretoria-Geral para ciência.
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

0009784-33.2019.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Planilhas. Apoio TI.

 

Parecer nº 785 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Trata-se de estudos que visa a contratação de

empresa para fornecimento de mão-de-obra para atuação
em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação, conforme Termo de
Referência presente no documento Sei nº 0684384.

 
Verificando as planilhas apresentadas, observamos:
 
1 . Remuneração - foi adotada pela gestão a

remuneração de R$ 3.065,00 (três mil sessenta e cinco reais),
prevista para Técnico em Informática, com jornada de 8
(oito) horas diárias, segundo Convenção Coletiva de Trabalho
presente no documento Sei nº 0683431, com vigência até
próxima dia 30 de Junho;

2 . Desoneração da folha - foi consideranda a
desoneração da folha de pagamento, conforme previsto na Lei
nº 12.546/2011 e alterações, para os serviços de Tecnologia
da  Informação, com vigência até 31/12/2020;

3. Auxílio transporte - a gestão elaborou as
planilhas com a previsão de custo da tarifa de transporte
urbano de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), tendo em
vista anúncio de alteração de seu valor, que hoje representa
R$ 3,65 (três reais e sessenta e cinco centavos), conforme
matéria veiculada em jornal eletrônico (0690791);

No entanto, registramos que as planilhas
elaboradas pela Administração para estimativa de preço da
contratação deve considerar os valores efetivos de seus
custos, podendo o valor contratado sofrer posterior alteração,
após a devida comprovação de sua alteração;

4 . Contribuição social de 10% sobre o saldo do
FGTS - A Lei nº 13.932/2019 extigiu, a partir de janeiro de
2020, a contribuição social de 10% sobre o saldo do FGTS,
também chamada de multa adicional de 10%. Desta forma, as
previsões para este custo devem ser excluídas da planilha de
composição de preço;

5 . Horas extras - Entendendo que o intuito do
deslocamento do Descanso Semanal Remunerado seja
suprimir o pagamento de horas extras, tendo sido, inclusive,
apresentado seus quantitativos zerados na planilha
apresentada (0690860), observamos que o Termo de
Referência ainda informa a previsão de suas ocorrências.

Nesse sentido, registramos que, caso a gestão
entenda necessária a previsão de horas extras, seu
quantitativo deve ser estimado para que o montante previsto
conste do total contratado. Caso confirme a ausência de sua
previsão, que seja alterada a tabela relacionada à Proposta de
Preço, excluindo a linha que informa a sua previsão e que
sejam procedidos os ajustes devidos no Termo de Referência.

6 . Insumos da mão de obra (uniformes) e custos
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previstos para a etapa "Treinamento" - As estimativas de tais
custos devem ser validadas pela Seção de Instrução de
Contratações.

7 . Compensação de horas - Conforme exposto
em nossa última análise, Parecer nº 771 / 2020 - TRE-
AL/PRE/ACAGE (0690119), recomendamos que se faça constar
do edital a possibilidade de compensação de horas, na forma
descrita pela Convenção Coletiva de Trabalho, na Cláusulas
Sexta e Décima Quinta.

8 . Percentuais estimados para Lucro e Custos
Indiretos - Para tais rubricas, foram considerados os
percentuais de 10% e 7% respectivamente. No entanto,
registramos que na última licitação ocorrida para os serviços
de apoio observamos propostas de preços com percentuais
bastante baixos, em torno de 1%. Assim, sugerimos que o
orçamento da Administração seja estimado com percentuais
mais baixo, 5% para cada custo (Lucro e Custos Indiretos).

 
Desta forma, recomendamos o retorno dos autos ao

Senhor Secretário de Administração, para providências
cabíveis acerca dos apontamentos elencados, junto aos
setores envolvidos, a seguir:

- itens "3", "4" e "8": ajustes na planilha de
formação de preços;

- item "5": possíveis ajustes nas planilhas e/ou
Termo de Referência;

- item "6": validação dos valores pela SEIC;
- item "7": ajuste no Termo de Referência;
- item "8": análise e deliberação.

 
 

Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI

 
De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora de Contas e Apoio à Gestão
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 27/04/2020, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 27/04/2020, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0692104 e o código CRC 69964BE8.

0008814-33.2019.6.02.8000 0692104v13
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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 abril de 2020.
Considerando o pronunciamento da Assessoria de

Contas e Apoio à Gestão, por meio do Parecer 785
(0692551), determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração para as
provdiências de sua competência, com a urgência que o caso
recomenda.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/04/2020, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0692551 e o código CRC 87D8792E.

0008814-33.2019.6.02.8000 0692551v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.
À Gestão Contratual.
 
Encaminho os autos para ciência e providências

pertinentes ao Parecer ACAGE 785 (0692104).
Em paralelo, à SEIC, para validar os valores

relativos a Insumos da mão de obra (uniformes) e custos
previstos para a etapa "Treinamento", de acordo com o item 6
do referido Parecer.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/04/2020, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0693567 e o código CRC 3E3BB43B.

0008814-33.2019.6.02.8000 0693567v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Com a finalidade de dar andamento à demanda,

cumpre-me indagar qual a decisão da Administração, lato
sensu, no que tange à sugestão do item 8 do Parecer 785
(0692104), transcrevo:

 
"...
8. Percentuais estimados para Lucro e Custos

Indiretos - Para tais rubricas, foram considerados os
percentuais de 10% e 7% respectivamente. No entanto,
registramos que na última licitação ocorrida para os serviços
de apoio observamos propostas de preços com percentuais
bastante baixos, em torno de 1%. Assim, sugerimos que o
orçamento da Administração seja estimado com percentuais
mais baixo, 5% para cada custo (Lucro e Custos Indiretos).

..."
 

Cordialmente.
 

Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 28/04/2020, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0693601 e o código CRC D950B9BA.
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Despacho COINF 0693601         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 172
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2020.
 
À COINF.

 
Senhor Gestor,
 
Uma vez que na exitosa licitação análoga, ocorrida

para as eleições de 2018, no Pregão Eletrônico nº 53/2018
(edital no evento nº 0418293), os Percentuais estimados para
Lucro e Custos Indiretos foram fixados em 5%, em harmonia
com a sugestão da ACAGE, no Parecer nº 785, solicito a V. Sa.
que promova o ajuste necessário na planilha de custos e
formação de preços.

Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/04/2020, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0695659 e o código CRC 3CADFD2D.

0008814-33.2019.6.02.8000 0695659v1
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

SERVIÇOS  –  PESSOA  JURÍDICA  –   Contratação  de  empresa  de
terceirização para fornecimento de mão-de-obra para atuação em
Apoio de TI nos locais de armazenamento,  pontos de transmissão
remotos  e  locais  de  votação,  conforme  definido  neste  Termo de
Referência

2. Quantidade
23 (vinte e três) Técnicos de Apoio de TI

3. Especificação do 
Objeto

Conforme Projeto Básico anexo.

4. Valor Estimado da 
Aquisição

Item 01

Valor Global:
R$ XXXXXX para o 1º turno.
R$  YYYYYY  para  o  2º  turno,  se  houver,
limitado à capital

5. Justificativa

Dar suporte técnico básico aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico,
cartórios eleitorais, locais de votação, apoio técnico de TI nos locais
de votação, de pontos de transmissão e junto aos mesários durante
as eleições de 2020.

6. Prazo de Entrega

7. Adjudicação Preço Global

8. Classificação 
Orçamentária

 Sugere-se:

Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n.º 059583 (Pleitos Eleitorais) 
– Naturezas de Despesas 339039(Outros Serviços de Terceiros–
Pessoa Jurídica) e 339030(Materiais de Consumo).

9. Local de Entrega Conforme descritos neste Termo de Referência.

10.Fiscalização
A Cargo dos Chefes de Cartórios ou Servidores designados pelos 
Juízes Eleitorais.

11. Gestão Gestor ou equipe de gestores formalmente designados. 

Maceió – AL, 04 de maio de 2020.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:
____________________________________

Daniel Macêdo de Carvalho Souto
Servidor Responsável pela Elaboração  PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019

TRE-AL/PRE/DG/GABDG 
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Projeto Básico

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA –  Contratação de empresa de terceirização para
fornecimento  de  mão-de-obra  para  atuação  em  Apoio  de  TI  nos  locais  de
armazenamento,  pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme
definido neste Termo de Referência.

2. Fundamentação da Contratação

2.1. Necessidade da contratação

À medida que se aproximam as eleições,  as atividades atribuídas ao TRE e à
restrita  equipe  de  TI  se  avolumam.  São  realizadas  atividades  tais  como
preparação  das  urnas  e  computadores  com  os  sistemas  em  fase  de  teste;
simulados de eleições para homologação dos sistemas; preparação das urnas e
computadores  com sistemas em fase de produção;  oficialização  dos sistemas;
levantamento da infraestrutura dos locais de votação e de transmissão remota;
registro  das  informações  levantadas;  convocação,  treinamento  e  apoio  aos
mesários; gestão da distribuição das urnas eletrônicas; substituição de urnas que
apresentarem problemas no dia da votação e transmissão dos arquivos das urnas
eletrônicas após a votação.

Desta  forma,  face a  exiguidade  do  quadro  de TI,  bem assim vez que  este  é
alocado apenas, particularmente pela sua limitação quantitativa, ao prédio-sede é
natural que se busque, como forma de salvaguarda e de vazão de demanda o
contrato  de  Apoio  em tela  para o  momento  tão  particular  e  único  que  o das
eleições.

2.2 Restrições Legais

De acordo com o inciso II do art. 7º da Resolução TSE nº 23.234/2010 é vedado a
contratação  de  empresa  que  tenha  entre  seus  sócios,  ainda  que  sem função
gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção
e  de  assessoramento,  de  membros  ou  juízes  vinculados  ao  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas.

2.3 Finalidade

Face à instalação das urnas eletrônicas em diversos pontos de coleta de votos nas
seções eleitorais, diversas atividades técnicas deverão ser desenvolvidas, com a
consequente  necessidade  de  mobilização  de  um  grande  contingente  de
profissionais com conhecimentos na área de informática.

A necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada para a provisão
dos técnicos tem sido fortemente defendida pelos cartórios eleitorais em diversos
expedientes. 
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Suas atividades serão:

 auxílio  técnico  para  a manipulação  e  instalação  de periféricos (impressoras,
scanners, etc...);
 auxílio técnico para operação de microcomputadores; 
 auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos,
dos  materiais  de  expediente  e  de  outros  itens  necessários  ao  regular
funcionamento das seções eleitorais;
 auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais;
 auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
 prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das
dificuldades encontradas;
 acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos
equipamentos de votação às Juntas Eleitorais.

2.4 Premissas de Perfil

O Apoio de TI deve ser capaz de atuar, sempre que possível, com orientações
básicas e/ou repassadas por meio de contato telefônico com o suporte próprio de
TI do Regional, como já refalado em número reduzido.

Neste contexto, tem-se em mente, com base na convenção coletiva de trabalho
abaixo discriminada, disponível em http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/, 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000192/2019 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 24/09/2019 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR043058/2019 
NÚMERO DO PROCESSO: 46201.003443/2019-13 
DATA DO PROTOCOLO: 20/09/2019 

O perfil de: Técnico em Informática - Jornada de 8h diárias, para acompanhar a
jornada normal de trabalho da Justiça Eleitoral dentro do período eleitoral.

2.5 Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão

A contratação pretendida está alinhada com o planejamento estratégico da Justiça
Eleitoral, o qual tem por missão “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”,
tendo  por  visão  “consolidar  a  credibilidade  da  Justiça  Eleitoral,  especialmente
quanto à efetividade, transparência e segurança”.

O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos estratégicos

 Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e
 Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral.
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2.6 Parcelamento ou não da solução

A  contratação  dar-se-á  em  lote  único,  por  menor  preço  global,  consoante
contratações anteriores – Eleições 2014, visto os riscos advindos da pulverização
da responsabilidade de gestão dos serviços de apoio da realização das eleições.

2.7 Resultados Pretendidos

Garantir o Apoio necessário de TI aos cartórios eleitorais, locais de votação, de
transmissão e seções eleitorais, o adequado transcurso do processo de votação
por meio do correto funcionamento das urnas eletrônicas e sua substituição, em
caso de contingência, e a célere transmissão dos arquivos de urna para o TRE e
TSE.
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3. Especificação dos serviços

Os  profissionais  serão  contratados  para  a  execução  dos  serviços  nas  seções
eleitorais, cartórios eleitorais e pontos de transmissão tanto em Maceió quanto no
interior.

3.1 A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e os serviços
serão realizados mediante alocação de postos de trabalho, principalmente, nos
NAT  –  Núcleos  de  Apoio  Técnico,  cartórios  eleitorais,  pontos  de  transmissão,
galpão de armazenamento de urnas e locais de votação.

3.2 Os postos de trabalho serão alocados de acordo com quadro de distribuição
presente neste Termo de Referência.

3.3. A alocação de postos de trabalho dar-se-á no dia seguinte ao término do
treinamento.

3.4 O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho dar-se-á da 
seguinte forma:

3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE;

3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada;

3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho;

3.4.4. Alocação dos postos de trabalho à Justiça Eleitoral (Início da 
atuação do posto de trabalho);

3.4.5. Desmobilização do posto de trabalho (Fim da atuação do posto de
trabalho).

3.5 Os locais de contratação dos profissionais para ocupar os postos de trabalho
serão de escolha da contratada.
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3.6 Momentos:

Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão,
locais de votação e urnas:
– Data: 01/10/2020 a 02/10/2020: 1º Turno;
Ante-véspera das Eleições:
 – Data: 02/10/2020: 1º Turno;
 – Data: 23/10/2020: 2º Turno, se houver;
Véspera das Eleições:
 – Data: 03/10/2020: 1º Turno;
 – Data: 24/10/2020: 2º Turno, se houver;
Dia das Eleições:
– Data: 04/10/2020: 1º Turno;
– Data: 25/10/2020: 2º Turno, se houver;
Dias posteriores à eleição:
– Data: 05/10/2020 e 06/10/2020: 1º Turno;
– Data: 26/10/2020 e 27/10/2020: 2º Turno, se houver;
Dias de entre turnos (apenas se houve 2º Turno)
- Data: 09/10/2020 a 22/10/2020
Dias  de  deslocamento  do  descanso  semanal  remunerado  (DSR)  –
Semana da Eleição
– Dos dias: 03 e 04/10/2020 para 07 e 08/10/2020: 1º Turno;
– Dos dias: 24 e 25/10/2020 para 28 e 29/10/2020: 2º Turno, se houver;

 Revisão  de Orientações,  Preparação de cartórios,  locais  de transmissão
locais de votação e urnas: período destinado à recepção de orientações próprias de
Sistemas e rotinas informatizados próprias da Justiça Eleitoral, suporte técnico aos
cartórios eleitorais em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de
Sistema  para  as  Eleições,  suporte  de  microinformática,  suporte  a  periféricos  de
microinformática,  auxílio  técnico  em treinamento  de  mesários,  auxílio  técnico  em
carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais
itens informatizados relativos ao pleito eleitoral.

 
Antevéspera das Eleições : Reunião com os servidores da Justiça Eleitoral na sede
do Cartório ou em outro local previamente determinado, a fim de serem informados
acerca dos detalhes e dos procedimentos finais relativos ao pleito.

 Véspera das Eleições :  Auxílio técnico aos cartórios eleitorais, supervisores de
local de votação quanto às atividades de recebimento dos equipamentos de votação,
dos  documentos,  dos  materiais  de  expediente  e  de  outros  itens  necessários  ao
regular funcionamento das seções eleitorais, bem como preparação dos ambientes de
votação e instalação e teste de funcionamento prévio das urnas eletrônicas e pontos
de transmissão remotos.

 Dia das Eleições : Suporte técnico aos Cartórios Eleitorais, Supervisores de Local
de Votação, Auxiliares de Votação e Mesários, embalagem e acompanhamento das
atividades de remessa das urnas eletrônicas para a Junta Eleitoral, Cartório Eleitoral
ou local de armazenagem, conforme logística instituída pela Zona Eleitoral.
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 Dias posteriores à Eleição: auxílio técnico aos cartórios eleitorais em relação aos
levantamentos  de  ativos  informatizados  e  urnas  eletrônicas,  suporte  técnico  aos
cartórios eleitorais em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de
Sistema  para  as  Eleições,  suporte  de  microinformática,  suporte  a  periféricos  de
microinformática,  auxílio  técnico  em treinamento  de mesários,  auxílio  técnico em
carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais
itens informatizados relativos ao pleito eleitoral.

 Dias de entre turnos:  além das atividades previstas para os dias posteriores à
Eleição, correção de erro/falhas identificados, durante o 1º Turno,  em equipamentos
e rotinas informatizadas do processo eleitoral, bem assim auxílio na preparação de
urnas e equipamentos informatizados para a execução do 2º Turno.

 Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana
da Eleição: tem a finalidade de na forma da atual legislação trabalhista, de forma
acordada, promover o deslocamento, na semana das eleições, do descanso semanal
remunerado  (DSR),  assegurando  o  direito  do  trabalhador  e  desonerando  a
Administração quanto à incidência de verbas extraordinárias.

Projeto Termo de Referência - Apoio de TI - Eleições 2020 (0697084)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 180



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

4. Qualificação dos profissionais

Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos comprovados
em operação de microcomputadores e, de preferência, experiência em atividades
de técnico de urna em pleitos eleitorais anteriores.

A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a apresentação
de certificados e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições de ensino
ou órgãos idôneos no âmbito estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do
emissor, bem assim que comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária
mínima de 120 (cento e vinte) horas de curso e com no máximo 03 (três) anos de
emissão.

A  experiência  de  atuação  em  eleições  anteriores  como  técnico  de  urna,
comprovada por registro na CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela
Zona  Eleitoral  de  atuação  e  que  abone  conduta  anterior,  supri  as  exigências
anteriores.

Os  profissionais  são  enquadráveis  na  convenção  coletiva  de  Técnicos  de
Informática.

Em hipótese alguma será admitida a alocação nos postos de trabalho de
filiados  a  partidos  políticos,  parentes  até  o  3º  grau  de  candidatos,
estagiários  ou  afins,  servidores  ou  empregados  com  vínculo  com  a
administração pública federal,  estadual ou municipal,  para a prestação
dos serviços objeto deste projeto básico e disposições  das Resoluções nº
07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho Nacional
de Justiça, sendo exigida declaração, sob as penas da Lei, para este fim.

Projeto Termo de Referência - Apoio de TI - Eleições 2020 (0697084)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 181



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

5. Locais de apresentação 

 Pós treinamento, Antevéspera das Eleições e entre turnos, este último
se houver:

Município-sede do Cartório Eleitoral (o local exato será designado durante a
fase de seleção ou treinamento).

Véspera e dia das Eleições:
Locais de Transmissão, de Votação da Zona Eleitoral de alocação, conforme

determinado pelo Contratante.

 6. Deslocamento

O CONTRATANTE poderá transferir, sem qualquer custo adicional, os postos de
serviço  contratados  para  outros  locais  distintos  dos  indicados,  em  quaisquer
Locais  de  Votação  e  municípios  da  área  de  abrangência  da  respectiva  Zona
Eleitoral  e/ou  na  respectiva  área  de  abrangência  do  NAT,  bastando  apenas
comunicar à CONTRATADA tal ocorrência e prover os meios de transporte.

6.1 Os Núcleos de Apoio Técnico – NATs, têm a seguinte área de abrangência:

NAT Área
Zonas Abrangidas

PA – Postos de Atendimento

Maceió
 
I

1ª, 2ª, 3ª e 54ª (Maceió)
6ª (Atalaia) 
PA (Capela)
8ª (Pilar) 
PA (Santa Luzia do Norte)
15ª (Rio Largo)
26ª (Marechal Deodoro)

Arapiraca II

20ª (Traipu)
22ª (Arapiraca)
29ª (Batalha)

44ª (Girau do Ponciano)

49ª (São Sebastião)

55ª (Arapiraca)

Palmeira dos Índios III

5ª (Viçosa)
10ª (Palmeira dos Índios)
28ª (Quebrangulo)
45ª (Igaci)
31ª (Major Isidoro)
46ª (Cacimbinhas)

Delmiro Gouveia IV 27ª (Mata Grande)
PA (Piranhas)
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39ª (Água Branca)
40ª (Delmiro Gouveia)

Santana do Ipanema V

11ª (Pão de Açúcar)
19ª (Santana do Ipanema)
PA (Olho Dágua das Flores)
50ª (Maravilha)
51ª (São José da Tapera)

União dos Palmares VI

9ª (Murici)
16ª (São José da Laje)
PA (Colônia Leopoldina)
53ª (Joaquim Gomes)
21ª (União dos Palmares)

Penedo VII

13ª (Penedo)
7ª (Coruripe)
PA (Igreja Nova)
PA (Junqueiro)
37ª (Porto Real do Colégio)
PA (Piaçabuçu)

Porto Calvo VIII

PA (Passo de Camaragibe)
14ª (Porto Calvo)
17ª (São Luis do Quitunde)
PA (Maragogi)
33ª (Porto de Pedras)
PA (Matriz de Camaragibe)

São Miguel dos
Campos

IX

PA (Anadia)
34ª (Senador Teotônio Vilela)
PA (Junqueiro)
18ª (São Miguel dos Campos)
47ª (Campo Alegre)
48ª (Boca da Mata)
PA (Anadia)
PA (Maribondo)
PA (Limoeiro de Anadia)
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 7. Horário de trabalho

Na execução do contrato será observado o limite de 08 (oito) horas diárias e 44
(quarenta e quatro) horas semanais.

O  horário  de  trabalho,  observado  o  intervalo  de  1  hora  para  refeição,  será
determinado conforme o especificado abaixo:

 Treinamento,  Preparação  de  cartórios,  locais  de  votação  e  de
transmissão e urnas: Jornada de 8 (oito) horas

 Antevéspera das eleições: Jornada de 8 (oito) horas;
 Véspera das eleições: deverá acompanhar o horário do cartório sede
do NAT, dentro de uma perspectiva inicial limitante das 7 às 19 horas, ou
seja, de 12 (doze) horas diárias, já ponderado o intervalo de refeição; e,
 Dia das eleições: das  7  horas  até  o  encerramento  da  votação  e  o
recolhimento das Memórias de Resultado - MRs e das urnas eletrônicas,
tendo como horário limite inicial 22 horas, sou seja, de 15 (quinze) horas
diárias, já ponderado o intervalo de refeição;
Dias posteriores à Eleição: jornada de 8 (oito) horas

Obs.: 1) Para a comprovação de número de horas trabalhadas, observados os
limites  contratados,  a  contratada  deve  apresentar  controle  de  ponto  a  ser
confirmado/abonado pela Chefia de Cartório onde o prestador de serviço esteja
desempenhando suas atividades. Conforme modelo constante do Anexo I.

Obs.:  2)  Não  há  previsão  de  execução  de  serviços  extraordinários.  Deve  a
contratada  realizar  o  controle  de  frequência,  abonado  pelas  respectivas
fiscalizações do TRE, para a identificação de eventuais bancos de horas positivos
(excedente  de  jornada)  e  negativos  (subjornada)  de  forma  a  promover  o
encontro destas horas;

Obs.:  3)  A  Contratada  deve  orientar  seus  colaboradores  e  respeitar  o
deslocamento  do  DSR  –  Descanso  Semanal  Remunerado,  na  semana  das
eleições;
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8. Prazos

A empresa contratada deverá remeter ao TRE-AL, até o dia 10 de agosto de 2020,
listagem impressa e consolidada por município, contendo o nome completo e o
título  eleitoral  dos  profissionais  envolvidos,  assim  como  os  documentos
comprobatórios de qualificação.

Deverá de igual forma fornecer arquivo em meio magnético com dados e layout
definido em anexo deste projeto básico.

9. Treinamento

Os treinamentos de preparação e de avaliação dos profissionais, com o objetivo
de transmitir  aos participantes as peculiaridades  e os procedimentos adotados
durante  o  pleito,  serão  ministrados  pelos  mesmos  servidores  do  TRE-AL
designados aos Cartórios Eleitorais.

Tais  atividades,  em  caráter  de  seleção  e  eliminatórias,  serão  executadas  na
segunda quinzena de agosto/2020, com carga horária mínima de 6 (seis) horas,
divididas em no máximo dois turnos de 3 (três) horas para cada turma.

Os custos com a convocação de pessoal, com o deslocamento pertinente e com o
fornecimento do ambiente adequado serão assumidos pela empresa contratada,
de acordo com a seguinte estrutura:

 Máximo  de  15  (quinze)  treinandos  por  sala,  já  considerados  eventuais
sobre  recrutados  para  o  processo  de  seleção  por  parte  da  empresa  e
espaço aos treinadores;

 Duração máxima 01 (um) dia para o treinamento de todas as turmas de
treinandos;

 As salas devem funcionar num mesmo local;
 Fornecer data show para cada sala de projeção por local, que comporte as

turmas de treinandos do dia para a exibição de mídia digital;
 Fornecimento de apontador óptico, quadro branco, apagador e pincel para

quadro branco para os instrutores;
 Fornecer canetas e blocos de anotação para os todos os técnicos, inclusive

para o pessoal destinado à reserva técnica, que adiante se definirá;
 Fornecer  de  lanche  aos  treinandos,  do  tipo  água,  café  e  biscoitos,  no

mínimo.
 Ao  ocorrer  não  aceitação  de  qualquer  profissional  após  a  avaliação

realizada  pelo  instrutor  do  treinamento,  ficará  a  empresa  contratada
obrigada a fornecer substituto imediatamente.

 Fornecer 04 (quatro) mesas para computadores/notebook que, em sendo
necessários, serão providos pelo TRE;

 Fornecer 04 (quatro) mesas para urna eletrônica.
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10. Estratégia de Contratação

A modalidade licitatória recomendada é o  PREGÃO, este instituído pela Lei nº
10.520, de 17/07/2002 e, subsidiariamente, pelas Leis nº 8.078/90, 8.666/93,
9.784/99 e suas alterações, bem como pelos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000,
3.693, de 20/12/2000, e 3.697, de 21/12/2000.

11. Valor estimado

R$ XXXXXXX (XXXXXX) para o 1º turno, e R$ yyyyy(dyyyyyyyyy) para o 2º turno,
se houver. 

12. Recursos Orçamentários

As  despesas  decorrentes  da  contratação  do  pessoal  técnico  de  apoio  serão
cobertas com recursos do programa de trabalho  Gestão do Processo Eleitoral,
Ação,  Pleitos  Eleitorais,  Elemento  de  Despesa  3390.39.79  –  Serv.  De  Apoio
Administrativo, Técnico e Operacional, O. Das Eleições 2020.
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13. Obrigações da Contratada

São obrigações da empresa contratada:

a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;

b) manter preposto para acompanhamento do contrato;

c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de
termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível;

d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à
contratação;

e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao
pessoal contratado;

f) apresentar  o  plano  detalhado  de  logística,  considerando  as  atividades  de
seleção, contratação e deslocamento dos profissionais;

g) responsabilizar-se  por  danos  ao  contratante  ou a  terceiros  causados  pelos
empregados ou cooperados;

h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação;

i) fornecer  crachá  simples  de  identificação  com  foto  3x4  recente  para  cada
empregado com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2020”, nome,
R.G. E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado
cartão-crachá,  em triplex  300g,  de  até  quatro  cores,  formato  100 X  150mm,
acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o
TRE e colher sua aprovação até a data de início dos treinamentos;

j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a
seguinte inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2020” em tipo uniforme de letras e
números  em  dimensão  que  ocupe  pelo  menos  20% da  área, modelo  deve
fornecido para o TRE e colher sua aprovação, para o caso de fornecimento
de camisa,  devem ser  fornecidas  no  mínimo 02  (duas)  camisetas  por
contratado;

k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão
de incompatibilidades funcionais ou de certificação;

l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,
conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística;

m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e  09, de 18-10 e 06-12-2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça;

n) Apresentar para fins de recebimento toda a comprovação de pagamento das
obrigações trabalhistas com seus contratados, inclusive folha de pagamentos com
memória de cálculo e demais documentações comprobatórias exigidas pela gestão
contratual e/ou unidade de contabilidade e controle do TRE/AL;

o)ter sistema informatizado que permita os registros de ponto, atraso, ausências,
horas extras e horas faltantes em tempo real, adequado às Portarias nº 1510/09
e 373/2011 do Ministério de Trabalho. 
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14. Obrigações do Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

14.1. Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para
os atos de execução do contrato;

14.2.  Proporcionar,  quando  lhe  competir,  as  condições  necessárias  ao
cumprimento das prestações contratuais da empresa contratada;

14.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;

14.4  Comunicar  à  contratada  qualquer  irregularidade  manifestada  no
fornecimento do material;

14.5. Fiscalizar a execução do contrato;

15. Pagamento

15.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem por
cento) do valor total do contato por turno, após a realização da eleição, no prazo de
8 (oito)  dias úteis, contados a partir da apresentação de folha de pagamento ou
documento equivalente  devidamente quitado,  havendo a retenção apenas quanto
aos valores pendentes de recolhimento do INSS e FGTS, se houver obrigatoriedade,
sendo exigido o respectivo atesto.

15.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de
notas fiscais;

15.3. Não será admitido pagamento antecipado;

15.4.  O TRE-AL,  por  ocasião  do  pagamento,  fará  as  retenções  tributárias
determinadas pela legislação fiscal;

15.5.  Se  a  empresa  for  optante  pelo  SIMPLES,  deverá  anexar  à  nota  fiscal
documento que comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima.

15.6. A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3
dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota
fiscal,  comprovantes  dos  serviços  prestados  (conforme  edital),
comprovantes  de  pagamento  assinados  pelos  prestadores  (  ou
comprovantes  de  depósito  em  conta  bancária),  comprovantes  de
pagamento  dos  tributos  incidentes  (ISS,  se  for  o  caso;  FGTS;  INSS),
declarações  de  não  incidência  de  tributos  (se  aplicável,  conforme
legislação) e outros exigidos no edital ou que julgar importantes ao atesto.

15.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa,
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e
atestados. 

15.8. O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da apresentação
de todos os documentos necessários ao pleno atesto pela fiscalização contratual,
desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive obrigações
fiscais e trabalhistas.
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15.9. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria
nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação.

15.10. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa
jurídica  (matriz/filial)  que  não  titular  do  contrato,  o  fato  será  previamente
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização.
Neste caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior
ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso,
a comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se
for o caso, conforme a legislação.

15.11. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a
contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada
pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo
com  as  normas  legais  vigentes  ao  fato  gerador  e/ou  ao  pagamento.  A  não
apresentação de declaração será automaticamente entendida como situação normal
de retenção tributária.

15.12.  Eventuais  penalidades  pecuniárias  aplicadas  pelo  TRE-AL  poderão  ser
glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela
contratada  que  não  forem  objeto  de  glosa  poderão  ser  cobrados  por  Guia  de
Recolhimento da União (conforme edital).

15.13.  A  contratada  observará  a  legislação  municipal  do  local  de  prestação  dos
serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso.
Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.

15.14. A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal
de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados
localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal
e prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município
competente.

15.15.  A  ocorrência  excepcional  e  justificada  de  serviços  não  previstos  na
contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto
de solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas
competentes e autorização pelo  Ordenador em processo administrativo apartado.
Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que
houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar
os pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento
de tributos incidentes, se houver.

Projeto Termo de Referência - Apoio de TI - Eleições 2020 (0697084)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 189



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 16. Gestão Contratual

Os gestores terão as seguintes atribuições:

 16.1. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do
Edital;

 16.2. Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou
cooperados da empresa contratada; 

 16.3. Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou
com incompatibilidades funcionais;

 16.4.  Comunicar  ao  TRE-AL  sobre  o  eventual  descumprimento  de  cláusula
contratual;

 16.5.  Sugerir  a  aplicação  de  penalidades  para  descumprimento  de  cláusula
contratual;

 16.6.  Quando solicitado,  fornecer  atestado de capacidade  técnica,  desde que
atendidas as obrigações contratuais;

 16.7. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização
de pagamentos.

 17. Garantia Contratual

Para assegurar  a execução do contrato,  o  licitante  vencedor  deverá prestar  a
garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor integral do
contrato.

 18.  Parâmetros para Formulação das Propostas – carecendo de revisão
pela unidade competente

18.1. O valor de remuneração por indivíduo alocado deverá ser fixado pelo piso da
pertinente  convenção  coletiva  de  trabalho  para  a  categoria:  Técnico  de
Informática – Jornada de 8 horas diárias;

18.2.  As  demais  despesas  e  custos  fixos,  devem ser  considerados  per  si,  de
empresa a empresa. As planilhas de custos para formulação de propostas dos
licitantes devem ser as mesmas sugeridas pela unidade competente do TRE;
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 19. Formulação da Proposta de Preço

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

1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso;

2. A descrição completa dos serviços ofertados;

3. Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias;

4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias
a  prestação  contratual,  inclusive  as  incidências  de  ordem  tributária,
previdenciárias e trabalhistas.

20. Formação de Preços

Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em consonância com os 
Anexos a seguir relacionados, considerando-se a legislação vigente.

Anexo I - Quadro de Acompanhamento
Anexo II – Planilha de Custos e Formação de Preços por Posto (Valores mensais)
Anexo III – Planilha de Treinamento
Anexo IV – Proposta de Preço

Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá conforme 
planilha própria.

1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para que os
Apoios  Técnicos  tomem  conhecimento  dos  sistemas  informatizados,
tecnologias e procedimentos que serão utilizados nas eleições.

2. Os  preços  do  treinamento  e  contratação  serão  compostos  da  seguinte
forma:
2.1. Valor da “Gestão do treinamento”;
2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”;
2.3. Valor por “Transporte intermunicipal”
2.4. Valor por “Transporte municipal”;
2.5. Valor por “Refeição”; e
2.6. Valor por “Aluno”.
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 21. Sanções Contratuais

O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:

21.1.  Advertência,  em virtude  do  descumprimento  de  obrigações  de  pequena
monta,  podendo  a  Administração,  no  caso  de  haver  o  cometimento  reiterado
destas faltas, aplicar outras mais severas;

21.2. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o
valor total  do contrato,  em virtude de atraso no cumprimento  das obrigações
estabelecidas  (exceto  quanto  às  referentes  à  prestação  dos  serviços  na
antevéspera, véspera e dia do referendo, que será considerado, conforme o caso,
descumprimento parcial ou total), até o limite de 5 (cinco) dias;

21.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão
de  inexecução  total,  ou  sobre  o  valor  remanescente,  no  caso  de  inexecução
parcial;

21.4.  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito
eleitoral;

21.6. As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser
impostas cumulativamente com as de multa;

21.7. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa;

21.8.  As  multas  poderão  ser  cumuladas  e  serão  descontadas  da  garantia  do
contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda
total desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for
o caso, cobrada judicialmente.
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22. Distribuição e quantificação dos técnicos

NAT QTD DE TÉCNICOS

Maceió 05

Arapiraca 04

Palmeira dos Índios 02

Delmiro Gouveia 02

União dos Palmares 02

Penedo 02

Porto Calvo 02

São Miguel dos Campos 02

Santana do Ipanema 02

Total 23

23. Vigência

O contrato terá vigência de até o final do exercício de 2020.

24. Qualificações:

Técnicas:
a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de
capacidade técnica, em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídi-
ca de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante forneci-
do serviços compatíveis em características com os objetos da presente
licitação;

b) A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica
através  de  certidões  ou  atestados  de  serviços  similares  de
complexidade  logística,  qualificação  de  mão  de  obra  e  operacional
equivalente ou superior.

Financeiras:
a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para
a contratação;

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física há menos de 90 (noventa dias) da
data de abertura do certame;

b)  Balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
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situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou  balanços  provisórios,  podendo  ser  atualizados  por  índices  oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser
verificado  pela  unidade  contábil  deste  Regional  para  fins  de  validação,
balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  referentes  ao  último
exercício  social,  comprovando  índices  de  Liquidez  Geral  –  LG,  Liquidez
Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um);
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Anexo I – Quadro de Acompanhamento

Quadro de Acompanhamento – Contrato TRE/AL nº XXXX/2020

Zona Eleitoral: Período de 
Apuração:

Prestador de Serviço CPF e Título Horas
Normais

Adicional
Noturno

Obs.: Total de
Horas

ATESTO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS FORAM EXECUTADOS DE ACORDO
COM O PREVISTO EM CONTRATO.

(assinatura e qualificação/carimbo do chefe de cartório)

Data

(assinatura e qualificação/carimbo do fiscal do contrato)

Data

(assinatura e qualificação/carimbo do gestor do contrato)

Data
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ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
(Valores mensais)

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020
Sindicato da categoria Técnico em Informática – 8 horas

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 1

Tipo da contratação:  
(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.065,00

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA 
UNIDADE DE MEDIDA)
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3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)
A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00
B Outros (especificar):

Total
TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)
A Salário-base R$ 3.065,00 3.065,00
B Adicional de periculosidade
C Adicional de insalubridade
D Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.065,00

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

A Transporte R$ 5,90
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 425,70
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 431,60

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
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A Uniformes (Crachá e Camiseta) R$ 38,02
B Ferramentas R$ 0,00
C Equipamentos R$ 0,00
D Outros (discriminar)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 38,02

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 0,00% R$ 0,00
B SESI ou SESC 1,50% R$ 45,98
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 30,65
D INCRA 0,20% R$ 6,13
E Salário-educação 2,50% R$ 76,63
F FGTS 8,00% R$ 245,20
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 91,95
H SEBRAE 0,60% R$ 18,39

TOTAL 16,80% R$ 514,92

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 255,42

B R$ 42,91
TOTAL R$ 298,33

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 2,27

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,38

B.1 R$ 3,72
TOTAL R$ 6,37

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 140,48
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 11,24
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 64,43

C.1 – FGTS (40%) R$ 64,43

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 
salário

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade
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C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00
D Aviso-prévio trabalhado R$ 2,98

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

R$ 0,50

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 5,86
F.1 – FGTS (40%) R$ 5,86
F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00

TOTAL R$ 225,49

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 340,56
B Ausência por doença R$ 42,57
C Licença-paternidade R$ 0,64
D Ausências legais R$ 8,51
E Ausência por acidente de trabalho R$ 10,22
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 402,49

G R$ 67,62
TOTAL R$ 470,11

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 514,92
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 298,33
4.3 Afastamento maternidade R$ 6,37
4.4 Custo para rescisão R$ 225,49
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 470,11

TOTAL R$ 1.515,22

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 5,00% R$ 252,49
B Lucro 5,00% R$ 265,12
C Tributos 10,15%
C.1 Tributos federais

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente
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PIS 0,65% R$ 40,28
COFINS 3,00% R$ 185,89
INSS 4,50% R$ 278,84

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 123,93

TOTAL R$ 1.146,54
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 3.065,00
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 431,60
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 38,02
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 1.515,22

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 1.146,54

VALOR TOTAL R$ 6.196,39

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR 
POSTO)
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Anexo III

PLANILHA DE TREINAMENTO

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

Qtde. Valor unitário Valor total
1. Gestão do treinamento 1 2.500,00 R$ 2.500,00
2. Ambientes do treinamento 1 3.622,91 R$ 3.622,91
3. Transporte intermunicipal 18 55,40 R$ 997,13
4. Transporte municipal 5 7,30 R$ 36,50
5. Refeição 23 21,50 R$ 494,50
6. Alunos 23 26,04 R$ 598,83
Total R$ 8.249,88
Incidência Tributária (10,15%) R$ 931,96
Preço total R$ 9.181,84

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total

Auxiliar de RH 1 R$ 2.500,00  R$          2.500,00 

Total  R$          2.500,00 

2. Ambientes do treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total
Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 1.440,30  R$          1.440,30 
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Mesas computadores 4 R$ 77,55  R$             310,22 
Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 R$ 77,55  R$             310,22 
Carteiras e Cadeiras 30 R$ 5,54  R$             166,19 
Sistema de Som Ambiente 1 R$ 387,77  R$             387,77 
Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 R$ 199,43  R$             199,43 
Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 R$ 88,63  R$               88,63 
Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1 R$ 720,15  R$             720,15 
Total  R$          3.622,91 

3. Transporte intermunicipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 18 R$ 55,40  R$             997,13 

Total

4. Transporte municipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 R$ 7,30  R$               36,50 
Total  R$               36,50 

5. Refeição
Descrição Qtde. Unitário Total

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 23 R$ 21,50  R$             494,50 

Total

6. Alunos
Descrição Qtde. Unitário Total

Manuais 23 R$ 11,08  R$             254,82 
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 23 R$ 8,86 R$ 203,86
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Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 23 R$ 3,88 R$ 89,19
Garrafa Água 23 R$ 2,22 R$ 50,96
Total R$ 598,83
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ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM

Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Valor Total

1 Contratação e Treinamento R$ 8.249,88
2 Valor Mensal – 1ª T 01/10/20 a 10/10/20 R$ 6.196,39 R$ 2.065,46 23 R$ 47.505,62
3 Horas Extras – 1º  Turno R$ 0,00 23 R$ 0,00

Total – 1º Turno R$ 55.755,50
1 Valor Mensal – 2ª T 11/10/20 a 31/10/20 R$ 6.196,39 R$ 4.130,92 23 R$ 95.011,24
2 Horas Extras – 2º  Turno R$ 0,00 23 R$ 0,00

Total – 2º Turno R$ 95.011,24
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 150.766,74

Valor 
proporcional

Quantitativo de 
funcionários

Apoio 
Técnico de 

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

 

DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2020.
À Comissão de Planejamento da Eleições de 2020
 
Sr. Diretor,
 
Segue Termo de Referência (0697084) para

contratação de apoio de TI - Eleições/2020, já consideradas as
atualizações decorrentes do Parecer 785 (0692104) e
Despacho GSAD  0695659.

 
Respeitosamente.

 
Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 04/05/2020, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0697106 e o código CRC 8AEBDE72.

0008814-33.2019.6.02.8000 0697106v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Média dos Preços Obtidos: R$ 4,03

Relatór io  gerado no dia  04/05/2020 15:58:09  ( IP :  2804:14d:1282:818f :d181:20:54f9:c863)

Relatório de Cotação: PA 0008814-33.2019 - Uniformes e Crachás para Técnicos de Urna
Eleições 2020

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) Cartão de identificação 6 1 Unidade 4,03 R$ 4,03

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro NºPregão:22020
UASG:389090

06/03/2020 R$ 4,16

2 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS NºPregão:12020
UASG:926235

24/03/2020 R$ 4,70

3 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO
DE BELÉM

NºPregão:72020
UASG:120628

02/04/2020 R$ 3,30

4 PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional Eleitoral no
Rio Grande do Norte

NºPregão:72020
UASG:70008

30/03/2020 R$ 3,80

5 MINISTÉRIO DA CIDADANIA|SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS

Dispensa de
Licitação Nº
4/2020
UASG: 550005

01/03/2020 R$ 3,49

6 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS|INST.FED.DE
EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG

Dispensa de
Licitação Nº
16/2020
UASG: 158122

01/03/2020 R$ 4,75

Valor Unitário R $
4,03

2) Camisetas 5 1 Unidade 16,88 R$ 16,88

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF | SECRETARIA DE ESTADO DE
ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL | Diretoria de Suprimentos e Licitações

NºPregão:222020
UASG:974002

17/03/2020 R$ 15,00

2 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul |
COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA
GUARNIÇÃO DE SAN | TA MARIA

NºPregão:512019
UASG:160413

20/03/2020 R$ 19,90

3 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul |
COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA
GUARNIÇÃO DE SAN | TA MARIA

NºPregão:512019
UASG:160413

20/03/2020 R$ 18,50

4 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Departamento de Educação
e Cultura do Exército | Diretoria de Ensino Preparatório e Assistêncial | Colégio
Militar de Brasília

NºPregão:92019
UASG:160064

20/03/2020 R$ 16,00

5 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO NºPregão:162020
UASG:982853

06/04/2020 R$ 15,00

Valor Unitário R $
16,88
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Média dos Preços Obtidos: R$ 16,88

Item 1: Cartão de identificação R$ 4,03

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,16

Órgão: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de material gráfico, com confecção de CTP,
impressão e acabamento, visando reposição de estoque e divulgação
institucional, sob demanda..

Descrição: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL
COUCHE, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 10 CM,TIPO IMPRESSÃO 4/0
CORES, GRAMATURA 300 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM
FUROS E CORDÃO, CONFORME MODELO, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO

Data: 06/03/2020 11:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:389090

Lote/Item: 3/26

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.796.226/0001-10
* VENCEDOR *

J L MORAES SANTOS GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP R$ 4,16

Marca: gmpinho                                            
Fabricante:  gmpinho                                            
Modelo :  CARTÃO 
Descrição:  Descrição: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL COUCHE, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 10 CM,TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATU
RA 300 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FUROS E CORDÃO, CONFORME MODELO, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
EST DO ENGENHO DA PEDRA, 960 GERALDO (21) 3976-0107 licitacao.gmpinho@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,70

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Objeto: Aquisição de material gráfico de forma atender as necessidades do Conselho
Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento..

Descrição: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC,
COMPRIMENTO 54 MM, LARGURA 86 MM, TIPO IMPRESSÃO LASER:
FRENTE/VERSO, FOTOS DIGITALIZADAS, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAISFORMATO RETANGULAR, CORDÃO, JACARÉ, PERSONALIZADO,
ESPESSURA 0,75 MM, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Data: 24/03/2020 10:13

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:926235

Lote/Item: 2/29

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

U F : AM

Valor Global: R$ 20,91

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Crachá vertical cristal c/cordao em pvc com no mínimo 8x12 cm: Crachá PVC cristal 0,15 formato 80x120mm; Abertura superior
vertical; Acompanha cordão PVC com ponteira metálica; uso em convenções, feiras, eventos em geral
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.224.940/0001-58
* VENCEDOR *

JULIANA SALGADO DO VALE 02554898200 R$ 4,70

Marca: LI                                            
Fabricante:  LOJA DA IMPRESSAO                                            
Modelo :  CRACHA PVC 
Descrição:  Crachá identificação personalizado com Dados Variáveis. Vertical identificado. Material PVC 0,5mm Cristal. Impressão 4x0. Verniz Cristal Frente e V
erso, medindo 8,5x5,4cm. Acabamento incluso: Furo para presilha. Arte a ser definida pelo COREN-AM posteriormente. Sendo o pedido mínimo de 01 und          
                          

Endereço: Telefone: Emai l :
AVENIDA NOEL NUTELS, 16 (92) 8171-7100 heuleryeu@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,30

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

Objeto: Aquisição de material para divulgação institucional e identificação visual, tais
como brindes institucionais, placas, adesivos, para atender as demandas da
seção de Assessoria da Comunicação Social do Grupamento de Apoio de
Belém e das seções de comunicação social das unidades apoiadas por este
Grupamento..

Descrição: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC,
COMPRIMENTO 54 MM, LARGURA 85 MM, TIPO IMPRESSÃO FRENTE/VERSO,
PERSONALIZADO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
PROTETOR DE CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR BOLINH A, APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Data: 02/04/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72020 / UASG:120628

Lote/Item: /47

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/04/2020 14:35

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.628

Unidade: Unidade

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.055.120/0001-11
* VENCEDOR *

R.S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO GRAFICO LTDA - EPP R$ 3,30

Marca: rs                                            
Fabricante:  R S de Paula                                            
Modelo :  Cartão 
Descrição:  Cartão identificação tipo crachá em pvc 2mm e impressão em 740 dpi com aplicação de verniz localizado, suporte de fixação tipo cordão impress
o o nome da organização militar                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Elias Fausto R ROQUE LAZZAZERA, 148 (11) 2236-2827 vendas2@rsdepaula.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,80

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

Objeto: Aquisição de materiais de expediente pronta entrega.

Descrição: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL
COUCHE, COMPRIMENTO 120 MM, LARGURA 80 MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0
CORES, GRAMATURA 230 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDÃO
BRANCO TIPO 'RABO DE RATO'

Data: 30/03/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:72020 / UASG:70008

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/04/2020 15:38

Homologação: 15/04/2020 17:42

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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11.292.106/0001-22
* VENCEDOR *

BML COMERCIAL LTDA - ME R$ 3,80

Marca: suzano                                            
Fabricante:  suzano                                            
Modelo :  suzano 
Descrição:  CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL COUCHE, COMPRIMENTO 120 MM, LARGURA 80 MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 230 
G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDÃO BRANCO TIPO 'RABO DE RATO'                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PE Recife R VISCONDE DE OURO PRETO, 71 (81) 3441-0330 bmlcomercial@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,49

Órgão: MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Objeto: Contratação de empresa especializada em eventos para auxiliar o Ministério da
Cidadania, por meio da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, na
execução dos serviços gráficos (aquisição de pastas em papel cartonado e
crachás em PVC) direcionado ao evento "II Simpósio Regional de Inclusão
Social e Produtiva Rural da Agricultura Familiar em Manaus", a ser realizado no
dia 17 de março de 2020, no Quartel-General da 12Região Militar, em Manaus -
AM

Descrição: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC,
COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 8 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM
CORDÃO EM PVC E FORMATO VERTICAL., COR INCOLOR,APLICAÇÃO
CONFECÇÃO CRACHÁS

CatMat: 360124 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, PVC, 12 CM, 8 CM, COM CORDÃO EM PVC
E FORMATO VERTICAL., INCOLOR, CONFECÇÃO CRACHÁS

Data: 01/03/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 4/2020 /
UASG: 550005

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.469.773/0001-78
* VENCEDOR *

CARLOS MIGUEL BARBOSA MOURA 01518760104 R$ 3,49

Marca: Gráfica Moura                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 8 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORDÃO EM PVC E FORM
ATO VERTICAL., COR INCOLOR,APLICAÇÃO CONFECÇÃO CRACHÁS                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AVENIDA LAGOA FEIA, 834 (61) 9969-9754 carlosfsa2005@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,75

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG

Objeto: Cartão RFID / crachá com chip e impressãoCartão crachá com chip (contato)
125Mhz. Cartão em PVC, laminado (Overlay), dados e fotos variáveis, medidas
de 85mm x 56mm, 0,76mm espessura, contactless de 125Mhz, 1KB e
impressão 4x4. Impressão frente e verso.

Descrição: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC,
COMPRIMENTO 54 MM, LARGURA 85 MM, TIPOIMPRESSÃO FRENTE/VERSO,
PERSONALIZADO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS
PROTETOR DE CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR BOLINH A, APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

CatMat: 439776 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC COMPRIMENTO 54 MM
LARGURA 85 MM TIPO IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, PERSONALIZADO
CONFORME MODELO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR DE
CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR BOLINHA APLICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Data: 01/03/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 16/2020 /
UASG: 158122

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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18.651.775/0001-92
* VENCEDOR *

LETSCOM SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME R$ 4,75

Marca: LETSCOM SOLUCOES EM                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 54 MM, LARGURA 85 MM, TIPOIMPRESSÃO FRENTE/VERSO, PERSONALIZADO CONFOR
ME MODELO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PROTETOR DE CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR BOLINH A, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 
                                   

Endereço: Telefone: Emai l :
R ILDEFONSO ALVIM, 271 (31) 8803-6299 / (31) 3786-9588 tiagogurgel@bol.com.br

Item 2: Camisetas R$ 16,88

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 15,00

Órgão: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 
Diretoria de Suprimentos e Licitações

Objeto: Contratação, mediante Sistema de Registro de Preços de empresa
especializada para prestação de serviços de logística, estrutura, sonorização,
recursos humanos, ambulância, seguros, locação de veículos, fornecimento de
medalhas e troféus, materiais gráficos e serigráficos, alimentação, bicicleta,
visando a execução dos Eventos, conforme especificações e condições
estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I deste Edital..

Descrição: CAMISETA - Camisetas para equipe de trabalho - Camiseta esportiva adulto
para staffs em tecido dryfit (poliamida e elastano), com manga curta e gola
careca, impressão na face frontal, em silck- screen de até 5 cores e impressão
das logomarcas dos patrocinadores nas costas em uma cor.

Data: 17/03/2020 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:222020 / UASG:974002

Lote/Item: 3/26

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.728.467/0001-10
* VENCEDOR *

N. STAVROS KARYDI-ME R$ 15,00

Marca: reciproca                                            
Fabricante:  reciproca                                            
Modelo :  Camiseta 
Descrição:  Camisetas para equipe de trabalho - Camiseta esportiva adulto para staffs em tecido dryfit (poliamida e elastano), com manga curta e gola careca, i
mpressão na face frontal, em silckscreen de até 5 cores e impressão das logomarcas dos patrocinadores nas costas em uma cor                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
ROD BENEVENUTO MORETTO, 1564 NICOLAOS (11) 4102-7785 cksolucoes@bol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 19,90

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA
GUARNIÇÃO DE SAN 
TA MARIA

Objeto: Eventual aquisição de Uniformes exclusivamente em proveito das
Organizações Militares da Guarnição de Santa Maria/RS.

Data: 20/03/2020 08:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:512019 / UASG:160413

Lote/Item: /76

Ata: Link Ata

Adjudicação: 31/03/2020 08:24

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Camisetas manga curta para técnicos de urna
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Descrição: CAMISETA - Regata branca, barra da regata de 2,0 cm de largura, tecido
poliviscose, composto de 67% poliéster e 33% viscose. A regata deve ter o
logotipo da Organização Militar no peito, lado esquerdo, número de 1 a 12
serigrafado com tinta base d'agua, na cor branca e centralizado nas costas.
Dimensões aproximadas (A x L): G: 60 x 43cm. M: 58 x41cm. P: 56 x 39 cm.
OBS: O TAMANHO DA REGATA SERÁ DEFINIDO PELA OM PARTICIPANTE.

CatMat: 3948 - CAMISETA , CAMISETA NOME

Homologação: 01/04/2020 21:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.505.621/0001-13
* VENCEDOR *

FIRST SELECT - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVI R$ 19,90

Marca: RM UNIFORMES                                            
Fabricante:  RM CONFECÇÕES                                            
Modelo :  MOD. ESPECICO CLIENTE 
Descrição:  Regata branca, barra da regata de 2,0 cm de largura, tecido poliviscose, composto de 67% poliéster e 33% viscose. A regata deve ter o logotipo da O
rganização Militar no peito, lado esquerdo, número de 1 a 12 serigrafado com tinta base d'agua, na cor branca e centralizado nas costas. Dimensões aproximada
s (A x L): G: 60 x 43cm. M: 58 x41cm. P: 56 x 39 cm. OBS: O TAMANHO DA REGATA SERÁ DEFINIDO PELA OM PARTICIPANTE.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AVENIDA EDOUARD SIX 540, 540 (12) 3878-4648 contato@firstselect.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 18,50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA
GUARNIÇÃO DE SAN 
TA MARIA

Objeto: Eventual aquisição de Uniformes exclusivamente em proveito das
Organizações Militares da Guarnição de Santa Maria/RS.

Descrição: CAMISETA - Camiseta, tipo do tecido: malha algodão, tipo manga: curta, tipo
gola: redondo, cor branca, tipo costura simples, características adicionais com 3
estampas em 3 cores. Tamanhos P, M, e G. OBS: O TAMANHO DA CAMISETA E
CORES SERÁ DEFINIDO PELA OM PARTICIPANTE.

CatMat: 3948 - CAMISETA , CAMISETA NOME

Data: 20/03/2020 08:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:512019 / UASG:160413

Lote/Item: /40

Ata: Link Ata

Adjudicação: 31/03/2020 08:24

Homologação: 01/04/2020 21:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 76

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.177.123/0001-90
* VENCEDOR *

ALAIDE ALVES DOS SANTOS - ME R$ 18,50

Marca: PRIMICIAS                                            
Fabricante:  PRIMICIAS                                            
Modelo :  CAMISA 
Descrição:  Camiseta manga curta, na cor cinza, gola polo, bolso frontal no lado esquerdo do peito, tecido poliviscose, composto de poliester/algodao com 53
% algodao e 47% de poliester, barra da camiseta e barra da manga devem possuir 2,0 cm na maquina galoneira. A camiseta deve ter o simbolo da OM, (logotipo 
da Organizacao Militar), bordado, no tamanho de 8 x 5,5 cm. Abertura frontal fechada com tres botoes de plastico na cor branca. Dimensoes aproximadas (A x L)
: G 74 x 61 cm. M: 71 x 59 cm. P: 68 x 57 cm. OBS: O TAMANHO DA CAMISETA SERA DEFINIDO PELA OM PARTICIPANT                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
BA Salvador R LOURIVAL COSTA, 572 (71) 3395-3015 prmiciasconfe@uol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 16,00
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Departamento de Educação e Cultura do Exército 
Diretoria de Ensino Preparatório e Assistêncial 
Colégio Militar de Brasília

Objeto: Cessão de Uso de Espaço Físico para Exploração de Serviços de Alfaiataria.

Descrição: CAMISETA - Camiseta Branca Ed. Física de algodão (c/ nome bordado)
seguindo os padrões especificados no Regulamento de Uniformes do Exército
(RUE)

Data: 20/03/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:160064

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.152.454/0001-05
* VENCEDOR *

POTENCIA CONFECCOES EIRELI R$ 16,00

Marca: Potência Confecções                                            
Fabricante:  Potência Confecções                                            
Modelo :  Conforme RUE 
Descrição:  Camiseta Branca Ed. Física de algodão (c/ Nome bordado) seguindo os padrões especificados no Regulamento de Uniformes do Exército (RUE)     
                               

Endereço: Telefone: Emai l :
SETOR RESIDENCIAL ECONOMICO SUL COMERCIO LOCAL BLOCO A LOTE 11 LJ, 17 (61) 9609-7983 mariagracas0210@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 15,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO

Objeto: Registro de preços apara eventual e futura aquisição de uniformes e
equipamentos de proteção individual para manipuladores de alimentos
destinados aos manipuladores de alimentos da Rede Municipal de Ensino do
Município de Rio Largo/AL...

Descrição: CAMISETA - Camiseta masculina, manga curta, gola careca, 100% algodão,
cor laranja, com a logo da Prefeitura de Rio Largo Simplicidade e Trabalho
pintada em serigrafia na cor branca na altura do coração com tamanho de 7 cm
de base e altura proporcional podendo variar 1 cm para mais ou para menos,
abaixo da logo deve estar escrito 'Alimentação Escolar' em cor branca, em fonte
Arial, negrito, com a primeira letra de cada palavra em caixa alta e o restante em
caixa baixa e no tamanho da fonte 28, no tamanho GG.

Data: 06/04/2020 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:162020 / UASG:982853

Lote/Item: /28

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/04/2020 11:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.226.670/0001-63
* VENCEDOR *

R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME R$ 15,00

Marca: RL                                            
Fabricante:  RL                                            
Modelo :  CAMISETA MASCULINA M/C 
Descrição:  Camiseta masculina, manga curta, gola careca, 100% algodão, cor laranja, com a logo da Prefeitura de Rio Largo Simplicidade e Trabalho pintada e
m serigrafia na cor branca na altura do coração com tamanho de 7 cm de base e altura proporcional podendo variar 1 cm para mais ou para menos, abaixo da lo
go deve estar escrito 'Alimentação Escolar' em cor branca, em fonte Arial, negrito, com a primeira letra de cada palavra em caixa alta e o restante em caixa baixa e
 no tamanho da fonte 28, no tamanho GG.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 476 RICARDO (83) 3216-7145 regisuniformes@hotmail.com
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 Metrop.  Interm.  Metrop.  Interm.
1 Aeroporto - Maceió ( Ponta Verde ) via Fern. Lima  R$             4,70

2 Aeroporto - Maceió (Rodoviária ) via Expressa  R$             4,40

3 Água Branca - Arapiraca 38,50R$
4 Água Branca - Delmiro Gouveia 5,50R$
5 Água Branca - Maceió 54,50R$
6 Anadia - Maceió (Via Boca da Mata)  R$       18,40 19,50R$
7 Anadia - Maceió (Via Litoral) 17,50R$
8 Anadia - Arapiraca 13,30R$
9 Anadia - São Miguel dos Campos 7,40R$
10 Arapiraca - Campo Grande 7,40R$
11 Arapiraca - Girau do Ponciano  R$           6,00
12 Arapiraca - Maceió (Via Litoral)  R$       22,90 22,90R$
13 Arapiraca - Maceió (Via Taquarana)  R$       24,00 25,10R$
14 Arapiraca - Maceió Expresso (Via Litoral)
15 Atalaia - Maceió (Via Polo)  R$           7,40 8,90R$
16 Atalaia - Maceió ( Via Chã do Pilar)  R$           9,40
17 Barra de Santo Antônio - Maceió  R$             6,10  R$           6,90
18 Barra de São Miguel - Maceió  R$             5,50  R$           6,10
19 Batalha - Arapiraca 11,40R$
20 Batalha - Maceió 31,50R$
21 Belém - Arapiraca 7,20R$
22 Belém - Palmeira dos Índios 5,00R$
23 Belo Monte - Arapiraca 20,90R$
24 Boca da Mata - Arapiraca 13,90R$
25 Boca da Mata - Maceió 15,00R$
26 Boca da Mata - São Miguel dos Campos 8,30R$
27 Branquinha - União dos Palmares 5,50R$
28 Cacimbinhas - Arapiraca 14,90R$
29 CACIMBINHAS - Palmeira dos Índios 10,00R$
30 Cajueiro - Maceió 13,30R$
31 Cajueiro - Viçosa 5,00R$
32 Campestre - Maceió 25,70R$
33 Campo Alegre - Arapiraca 6,40R$
34 Campo Alegre - Maceió 16,40R$
35 Campo Alegre - São Miguel dos Campos 6,40R$
36 Canapi - Arapiraca 32,90R$
37 Canapi - Delmiro Gouveia 15,90R$
38 Canapi - Maceió 47,50R$
39 Canapi - Palmeira dos Índios 26,00R$
40 Canapi - Santana do Ipanema 12,50R$
41 Capela - Maceió 11,40R$
42 Carneiros - Arapiraca 20,90R$
43 Carneiros - Maceió 41,90R$
44 Carneiros - Olho D' água das Flores 4,40R$
45 Carneiros - Santana do Ipanema 8,90R$
46 Chã Preta - Maceió (Via Viçosa) 19,00R$
47 Chã Preta - Viçosa 6,10R$
48 Coité do Nóia - Arapiraca  R$           5,50
49 Colônia Leopoldina - Maceió (Via AL-430) 21,50R$
50 Coqueiro Seco - Maceió (Via Litoral)  R$             5,00  R$           5,50
51 Coqueiro Seco - Maceió (Via Satuba)  R$             5,50  R$           6,10
52 Coruripe - Arapiraca 15,00R$
53 Coruripe - Maceió 17,60R$
54 Coruripe - Penedo 13,90R$
55 Craíbas - Arapiraca  R$           5,30
56 Cruzeiro do Sul - Maceió  R$             4,00  R$           4,40
57 Cruzeiro do Sul - Maceió (via Ponta Verde)  R$             4,70

58 Delmiro Gouveia - Arapiraca (Via AL 220)  R$       28,50 29,30R$
59 Delmiro Gouveia - Maceió (Via AL 220)  R$       50,60 53,10R$
60 Delmiro Gouveia - Maceió (Via Palmeira dos Índios)  R$       52,00 54,60R$

Tarifas do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros de Alagoas

Ordem LINHAS CONVENCIONAL COMPLEMENTAR

Vigente a partir de 17/08/2019, com base na Resolução ARSAL nº 8, de 05/08/2019, publicado no D.O. em 6/08/2019.
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61 Delmiro Gouveia - Santana do Ipanema 17,30R$
62 Dois Riachos - Arapiraca 15,90R$
63 Dois Riachos - Palmeira dos Índios 10,50R$
64 Dois Riachos - Santana do Ipanema 4,40R$
65 Estrela de Alagoas - Palmeira dos Índios 6,10R$
66 Feira Grande - Arapiraca  R$             4,10  R$           4,40
67 Feliz Deserto - Penedo 8,80R$
68 Flexeiras - Maceió 11,40R$
69 Folha Miúda - Arapiraca  R$           4,40
70 Ibateguara - Maceió 21,50R$
71 Ibateguara - São José da Laje 4,40R$
72 Ibateguara - União dos Palmares 10,00R$
73 Igaci - Arapiraca 4,40R$
74 Igaci - Palmeira dos Índios 4,40R$
75 Igreja Nova - Arapiraca 12,50R$
76 Igreja Nova - Maceió  R$       31,50
77 Igreja Nova - Penedo 6,90R$
78 Inhapi - Arapiraca 37,20R$
79 Inhapi - Maceió 48,10R$
80 Inhapi - Santana do Ipanema 11,40R$
81 Jacaré dos Homens - Arapiraca 12,80R$
82 Jaramataia - Arapiraca 9,40R$

Jarbas Oiticica - Maceió (via Fernandes Lima)  R$             4,00

82 Jequiá da Praia - São Miguel dos Campos 5,50R$
83 Joaquim Gomes - Maceió 13,90R$
84 Joaquim Gomes - Novo Lino 5,50R$
85 Junqueiro - Arapiraca 8,80R$
86 Junqueiro - Maceió 20,10R$
87 junqueiro - Penedo 13,30R$
88 Lagoa da Canoa - Arapiraca  R$             4,10  R$           4,40
89 Limoeiro de Anadia - Arapiraca  R$           6,10
90 Luziápolis - Maceió 19,00R$
91 Luziápolis - São Miguel dos Campos 7,40R$
92 Major Isidoro - Arapiraca 11,40R$
93 Major Isidoro - Maceió 31,50R$
94 Major Isidoro - Palmeira dos Índios 12,80R$
95 Mar Vermelho - Maceió 20,10R$
96 Mar Vermelho - Palmeira dos Índios 12,80R$
97 Mar Vermelho - Viçosa 4,40R$
98 Maragogi - Maceió (via Japaratinga) 23,50R$
99 Maragogi - Porto Calvo 8,00R$

100 Maravilha - Delmiro Gouveia 18,40R$
101 Maravilha - Santana do Ipanema 7,40R$
102 Marechal Deodoro - Maceió  R$             5,00  R$           5,50
103 Maribondo - Arapiraca 11,40R$
104 Maribondo - Maceió 15,00R$
105 Massagueira - Maceió (Via B. Nova e Sta. Rita)  R$             4,10

106 Mata Grande - Arapiraca 29,00R$
107 Mata Grande - Delmiro Gouveia 12,00R$
108 Mata Grande - Maceió 50,60R$
109 Matriz de Camaragibe - Maceió 13,90R$
110 Messias - Maceió  R$           7,40
111 Minador do Negrão - Arapiraca 15,00R$
112 Minador do Negrão - Palmeira dos Índios 9,40R$
113 Monteirópolis - Arapiraca 13,90R$
114 Murici - Maceió 11,10R$
115 Murici - Maceió Metropolitano  R$         10,00
116 Murici - União dos Palmares 7,40R$
117 Novo Lino - Maceió 19,00R$
118 Olho D´Água das Flores - Arapiraca 17,10R$
119 Olho D´Água das Flores - Maceió 38,00R$
120 Olho D´Água das Flores - Santana do Ipanema 7,40R$
121 Olho D'Água das Flores - Delmiro Gouveia 18,40R$
122 Olho D'água do Casado - Santana do Ipanema 4,40R$
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123 OLHO D'AGUA DO CASADO - MACEIO (VIA ARAPIRACA) 43,40R$
124 Olho D'Água Grande - Arapiraca (via Campo Grande) 10,00R$
125 Olivença - Arapiraca 18,70R$
126 Olivença - Maceió 38,00R$
127 Olivença - Santana do Ipanema 6,40R$
128 Ouro Branco - Arapiraca 31,80R$
129 Ouro Branco - Maceió  R$       40,50 44,30R$
130 Ouro Branco - Santana do Ipanema 8,80R$
131 Palestina - Arapiraca 17,10R$
132 Palestina - Pão de Açúcar 4,40R$
133 Palestina - Santana do Ipanema 8,80R$
134 Palmeira dos Índios - Arapiraca 10,00R$
135 Palmeira dos Índios - Maceió (Via Belém) 23,90R$
136 Palmeira dos Índios - Santana do Ipanema 15,60R$
137 Pão de Açúcar - Arapiraca 17,50R$
138 Pão de Açúcar - Maceió  R$       40,50 43,10R$
139 Pão de Açúcar - Olho D´Água das Flores 7,40R$
140 Pão de Açúcar - Santana do Ipanema 9,50R$
141 Pariconha - Arapiraca 40,60R$
142 Pariconha - Delmiro Gouveia 4,40R$
143 Paripueira - Maceió  R$             5,00

144 Paulo Jacinto - Arapiraca 12,30R$
145 Paulo Jacinto - Maceió 19,50R$
146 Penedo - Arapicara (Via São Sebastião) 15,00R$
147 Penedo - Maceió (Via AL-101 Sul)  R$       31,60 34,10R$
148 Penedo - Maceió (Via BR-101)  R$       32,90 34,90R$
149 Piaçabuçu - Arapiraca 20,10R$
150 Piaçabuçu - Penedo e V.V. 6,40R$
151 Piau - Delmiro Gouveia 8,80R$
152 Pilar - Maceió (Via Polocloroquimico)  R$             6,40  R$           6,90
153 Pilar - Maceió (Via Satuba)  R$             5,60  R$           6,40
154 Pindoba - Maceió 18,40R$
155 Piranhas - Arapiraca 25,40R$
156 Piranhas - Delmiro Gouveia 12,00R$
157 Piranhas - Maceió 47,50R$
158 Piranhas - Santana do Ipanema 14,40R$
159 Poço das Trincheiras - Santana do Ipanema 4,40R$
160 Porto Calvo - Maceió ( Via AL.101 Norte) 18,40R$
161 Porto de Pedras - Maceió 20,10R$
162 Porto Real do Colégio - Arapiraca 13,90R$
163 Porto Real do Colégio - Maceio (Via BR. 101) 32,90R$
164 Porto Real do Colégio - Penedo 10,90R$
165 Quebrangulo - Maceió 21,30R$
166 Quebrangulo - Palmeira dos Índios 6,90R$
167 Quebrangulo - Viçosa 6,60R$
168 Rio Largo (Via Gustavo Paiva) - Maceió  R$             4,70  R$           5,00
169 Rio Largo (Via Mata do Rolo) - Maceió  R$             4,70  R$           5,00
170 Roteiro - São Miguel dos Campos 6,10R$
171 Santa Efigênia - Maceió 18,90R$
172 Santa Luzia do Norte - Maceió  R$             4,70

173 Santana do Ipanema - Arapiraca (Via Major Isidoro) 20,90R$
174 Santana do Ipanema - Maceió (Via Palmeira dos Índios)  R$       31,50 34,10R$
175 Santana do Mundaú - União dos Palmares 7,80R$
176 São Brás - Penedo 13,70R$
177 São José da Laje - Maceió 17,60R$
178 São José da Laje - União dos Palmares 7,80R$
179 São José da Tapera - Arapiraca 20,90R$
180 São José da Tapera - Olho D´Água das Flores 5,50R$
181 São José da Tapera - Santana do Ipanema 6,10R$
182 São Luiz do Quitunde - Maceió 10,90R$
183 São Miguel dos Campos - Maceió  R$       11,90 12,80R$
184 São Miguel dos Campos - Maceió (Via Chã do Pilar) 13,30R$
185 São Sebastião - Arapiraca (Via Rancho Alegre) 6,40R$
186 São Sebastião - Penedo 9,40R$
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187 Sen. Rui Palmeira - Olho D'Água das Flores 4,40R$
188 Sen. Rui Palmeira - Santana do Ipanema 11,40R$
189 Tanque D'Arca - Arapiraca 10,00R$
190 Tanque D'Arca - Palmeira dos Índios 7,40R$
191 Taquarana - Arapiraca 5,80R$
192 Teotônio Vilela - Arapiraca 11,40R$
193 Teotonio Vilela - Coruripe 6,90R$
194 Teotônio Vilela - Junqueiro 4,40R$
195 Teotônio Vilela - Maceió 20,30R$
196 Teotônio Vilela - Penedo 13,90R$
197 Teotônio Vilela - São Miguel dos Campos 9,40R$
198 Traipú - Arapiraca  R$             9,40  R$         10,00
199 Traipu - Maceió 39,70R$
200 União dos Palmeres - Maceió 15,00R$
201 Viçosa - Arapiraca 19,00R$
202 Viçosa - Maceió ( Via Capela) 15,90R$
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Item 1: Locação sala treinamento R$ 496,81

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 450,00

Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
IMBEL

Objeto: Serviço de locação de sala, para reunião sindical, para o dia 20 de junho de
2018.

Descrição: LOCACAO SALA / AUDITORIO - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SALA, PARA
REUNIÃO SINDICAL, PARA O DIA 20 DE JUNHO DE 2018.

CatSer: 22721 - Locação sala , auditório

Data: 01/06/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 37/2018 /
UASG: 168003

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: serviço

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.819.523/0001-20
* VENCEDOR *

FAST OFFICE - ESCRITORIOS VIRTUAIS BRASILIA LTDA - ME R$ 450,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SALA, PARA REUNIÃO SINDICAL, PARA O DIA 20 DE JUNHO DE 2018.                                    

Endereço: Telefone:
Q SHCN CL QUADRA 116 BLOCO I, 33 (61) 03347-4131

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 661,67

Relatór io gerado no dia 05/05/2020 16:17:10  ( IP:  2804:14d:1282:818f :65ce:ae5b:e58e:4099)

Relatório de Cotação: Cotação locação sala treinamento e acessórios - contratação
técnicos de urna - PA 0008814-33.2019

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) Locação sala treinamento 8 1 Unidade 496,81 R$ 496,81

2) Serviço som ambiente, projetor, telão e apontador 4 1 Unidade 497,92 R$ 497,92

Valor Global: R$ 994,73

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade sala para 30 pessoas com flip chart, cartolinas e caneta
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Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada na prestação de Serviços de locação de auditório, salas com kit
de equipamentos de informática, hospedagem, alimentação, coffee break e
fornecimento de água e café (almoço, jantar, coffee-break, água mineral e café),
visando atender a realização dos eventos programados pela Agência Estadual
de Vigilância em Saúde/AGEVISA-RO, no município de Porto Velho, pelo período
de 12 (doze) meses..

Descrição: Locação Sala / Auditório - Auditório com capacidade para 30 pessoas
sentadas confortavelmente em poltronas com assento e encosto almofadados,
apoio para os braços e prancheta tipo móvel ou móvel escamoteável. Ambiente
climatizado, com boa acústica, contendo 01 (um) ponto para internet,
computador, data-show, telão para projeção, aparelho de televisão de no mínimo
50 polegadas, quadro tipo flip chart e pincel adequado, 02 microfones (01
microfone comum e outro microfone de lapela) que permitam ao palestrante
mobilidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO NÃO PODE SER ALTERADA,
DEVENDO CONSTAR NA PROPOSTA A UNIDADE DE FORNECIMENTO 'DIÁRIA',
CONFORME ESPECIFICADO NO TR.

Data: 26/11/2019 09:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:2742019 / UASG:925373

Lote/Item: 2/12

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/12/2019 09:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.425.942/0001-96
* VENCEDOR *

GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA R$ 661,67

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Auditório com capacidade para 30 pessoas sentadas confortavelmente em poltronas com assento e encosto almofadados, apoio para os braços e 
prancheta tipo móvel ou móvel escamoteável. Ambiente climatizado, com boa acústica, contendo 01 (um) ponto para internet, computador, data-show, telão pa
ra projeção, aparelho de televisão de no mínimo 50 polegadas, quadro tipo flip chart e pincel adequado, 02 microfones (01 microfone comum e outro microfon
e de lapela) que permitam ao palestrante mobilidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO NÃO PODE SER ALTERADA, DEVENDO CONSTAR NA PROPOSTA A UNIDAD
E DE FORNECIMENTO 'DIÁRIA', CONFORME ESPECIFICADO NO TR.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 810 (69) 03441-4708 contalize@brturbo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 450,00

Órgão: FUNDAÇÃO CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Objeto: Contratação de agência especializada em serviço de organização e
gerenciamento de evento, envolvendo o planejamento operacional, apoio
logístico, execução, acompanhamento, fornecimento de alimentação e
estrutura para a realização de 01 (um) evento em São Luís - MA, nos dias 13 e
14 de janeiro de 2020, de 08h30 às 18:30, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento..

Descrição: Locação Sala / Auditório - SALA DE ATIVIDADE (CAPACIDADE PARA 25
PESSOAS). DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME CONSTA NO EDITAL.

CatSer: 22721 - Locação sala , auditório

Data: 27/12/2019 09:18

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:462019 / UASG:927409

Lote/Item: 1/14

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.026.243/0001-73
* VENCEDOR *

CONSULT-EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$ 450,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SALA DE ATIVIDADE (CAPACIDADE PARA 25 PESSOAS). DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME CONSTA NO EDITAL                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MA São Luís RUA PROJETADA, 73 (98) 3238-5901 / (98) 9972-1366 / (98) 3238-5901

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 560,00

2 / 7 

Relatório Preços Locação sala treinamento e outros (0698358)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 218



Órgão: Conselho Regional de Corretores de Imoveis da 2ª Regiao - Sao Paulo

Objeto: Empresa para a locação de espaço (salas em formato auditório), equipamentos
e alimentação para a realização de reuniões de trabalho, os locais deverão
observar o raio de até 20 km, a contar do marco zero de cada cidade.

Descrição: Locação Sala / Auditório - Grupo 02 - Ribeirão Preto Data do Evento:
04/08/2020 (Sala 02 - 30 pessoas) (14h00 às 18h00)

CatSer: 22721 - Locação sala , auditório

Data: 08/01/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:792019 / UASG:389297

Lote/Item: 2/35

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.361.387/0001-07
* VENCEDOR *

BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA R$ 560,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo 02 - Ribeirão Preto Data do Evento: 04/08/2020 (Sala 02 - 30 pessoas) (14h00 às 18h00)                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Q QS 3 LOTE 03 TORRE SUL EDIFICIO PATIO CAPITAL SALA, 716 MAGILA CAVALCANTE (61) 3877-1790 comercial@brasitur.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 475,00

Órgão: Conselho Regional de Corretores de Imoveis da 2ª Regiao - Sao Paulo

Objeto: Empresa para a locação de espaço (salas em formato auditório), equipamentos
e alimentação para a realização de reuniões de trabalho, os locais deverão
observar o raio de até 20 km, a contar do marco zero de cada cidade.

Descrição: Locação Sala / Auditório - Grupo 11 - Americana Data do Evento:
01/09/2020 Espaço para credenciamento - 30 pessoas (08h00 às 12h00)

CatSer: 22721 - Locação sala , auditório

Data: 08/01/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:792019 / UASG:389297

Lote/Item: 11/235

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.361.387/0001-07
* VENCEDOR *

BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA R$ 475,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo 11 - Americana Data do Evento: 01/09/2020 Espaço para credenciamento - 30 pessoas (08h00 às 12h00)                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Q QS 3 LOTE 03 TORRE SUL EDIFICIO PATIO CAPITAL SALA, 716 MAGILA CAVALCANTE (61) 3877-1790 comercial@brasitur.com.br

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 600,00

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA Data: 31/01/2020 09:00
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Objeto: Contratação de empresas especializadas para o registro de preço dos serviços
de organização de eventos e hospedagens, confecção de materiais destinados
a homenagens e transporte em eventos, visando dar suporte a todas as
atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão
ser realizadas em todo território do Estado de Santa Catarina em atendimento
às demandas do Coren/SC..

Descrição: Locação Sala / Auditório - Locação Espaço Físico 1: Sala que disponha
simultaneamente de: auditório com capacidade mínima de 30 e máxima de
100 pessoas com cadeira individual estofada e sem braço; espaço para
almoço e jantar para no mínimo 30 pessoas e máxima de 100; sala de apoio
com capacidade mínima para 40 pessoas (em formato de auditório). O local
deverá ter infraestrutura de mesa de som, caixas acústicas suficientes para o
ambiente, dois microfones sem fios e cabeamentos suficientes para atender o
evento.

CatSer: 22721 - Locação sala , auditório

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42020 / UASG:926208

Lote/Item: 1/8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/02/2020 15:37

Homologação: 05/02/2020 14:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 18

Unidade: Unidade

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.734.427/0001-77
* VENCEDOR *

FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - ME R$ 600,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação Espaço Físico 1: Sala que disponha simultaneamente de: auditório com capacidade mínima de 30 e máxima de 100 pessoas com cadeira 
individual estofada e sem braço; espaço para almoço e jantar para no mínimo 30 pessoas e máxima de 100; sala de apoio com capacidade mínima para 40 pes
soas (em formato de auditório). O local deverá ter infraestrutura de mesa de som, caixas acústicas suficientes para o ambiente, dois microfones sem fios e cabe
amentos suficientes para atender o evento. A proposta está de acordo com o Edital.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SC Xaxim R FARRAPOS, 22 (49) 3353-5746/ (49) 9979-0744 flexeventos@favoritaeventos.com.br

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 435,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de serviços de organização de
eventos..

Descrição: Promoção de Evento - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE
EVENTOS (Salão com capacidade para até 50 participantes). Unidade de
fornecimento: Diária DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OBRIGAÇÕES E
RESPONSABILIDADES ESTÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA -
ANEXO I DO EDITAL.

Data: 13/04/2020 13:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:122020 / UASG:70017

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.040.269/0001-09
* VENCEDOR *

BUZZLINE SERVICOS, ENTRETENIMENTO E PRODUCAO LTDA. - ME R$ 435,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Salão com capacidade para até 50 participante                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RJ Rio de Janeiro R DALCIDIO JURANDIR, 255 Elma Maria de Araujo (21) 3970-1262 flaviob@buzzline.com.br

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 342,78

Órgão: Defensoria Pública da União Data: 13/04/2020 10:00
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Objeto: SRP para organização de eventos e serviços correlatos, a serem realizados pela
Defensoria Pública da União..

Descrição: Promoção de Evento - Promoção de evento para todas as unidades da DPU -
Espaço físico - ambiente hoteleiro (Categoria superior) Locação de sala de apoio
- 30 diárias.

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:242020 / UASG:290002

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.441.682/0001-45
* VENCEDOR *

MARCELO DE OLIVEIRA JARDIM PROPAGANDA R$ 342,78

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, d
e organização de eventos e serviços correlatos, a serem realizados pela Defensoria Pública da União, em forma de Pregão Eletrônico, nos estados da Região Sud
este, Centro-Oeste e o Distrito Federal, ora denominados “Lote 1”; nos estados da Região Norte e Nordeste, ora denominados “Lote 2”; e nos estados da Região 
Sul ora denominados “Lote 3”, abrangendo o planejamento operacional, organização, execução e acompanhamento, conforme condições, especificações e exig
ências estabelecidas no Edital e seus Anexos.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
QUADRA QE 40 CONJUNTO M LOTE, 20 MARCELO (61) 99811-4662 gardenservicosbsb@gmail.com

Item 2: Serviço som ambiente, projetor, telão e apontador R$ 497,92

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 366,67

Órgão: Conselho Regional de Corretores de Imoveis da 2ª Regiao - Sao Paulo

Objeto: Empresa para a locação de espaço (salas em formato auditório), equipamentos
e alimentação para a realização de reuniões de trabalho, os locais deverão
observar o raio de até 20 km, a contar do marco zero de cada cidade.

Descrição: Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem -
Grupo 01 - Franca Data do Evento: 04/08/2020 Projetor multimídia com toda
fiação necessária (inclusive para sonorização de notebook) (1 diária - 7h00 às
12h00)

CatSer: 12556 - Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem

Data: 08/01/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:792019 / UASG:389297

Lote/Item: 1/22

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.361.387/0001-07
* VENCEDOR *

BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA R$ 366,67

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo 01 - Franca Data do Evento: 04/08/2020 Projetor multimídia com toda fiação necessária (inclusive para sonorização de notebook) (1 diária -
 7h00 às 12h00)                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Q QS 3 LOTE 03 TORRE SUL EDIFICIO PATIO CAPITAL SALA, 716 MAGILA CAVALCANTE (61) 3877-1790 comercial@brasitur.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 600,00

Órgão: Conselho Regional de Corretores de Imoveis da 2ª Regiao - Sao Paulo Data: 08/01/2020 10:01

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Locação serviços para sala treinamento
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Objeto: Empresa para a locação de espaço (salas em formato auditório), equipamentos
e alimentação para a realização de reuniões de trabalho, os locais deverão
observar o raio de até 20 km, a contar do marco zero de cada cidade.

Descrição: Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem -
Grupo 09 - Rio Claro Data do Evento: 19/08/2020 Projetor multimídia com toda
fiação necessária (inclusive para sonorização de notebook) (1 diária - 07h00 às
12h00)

CatSer: 12556 - Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:792019 / UASG:389297

Lote/Item: 9/198

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.624.856/0001-26
* VENCEDOR *

FLAVIO HENRIQUE DE MELLO - EPP R$ 600,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de Equipamentos                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MS Campo Grande EST DA REPRESA KM 02, SN FLAVIO (18) 3275-1099 hmelloeventos@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 350,00

Órgão: FUNDAÇÃO CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Objeto: Contratação de agência especializada em serviço de organização e
gerenciamento de eventos, envolvendo o planejamento operacional, apoio
logístico, execução, acompanhamento, fornecimento de alimentação e toda
infraestrutura necessária para a realização de 01 (um) evento em Recife - PE..

Descrição: Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem -
PROJETOR MULTIMÍDIA. DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME CONSTA NO
EDITAL.

Data: 27/02/2020 09:49

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:927409

Lote/Item: 1/7

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.020.511/0001-17
* VENCEDOR *

LAIS BARBOSA CASTEJON - ME R$ 350,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  PROJETOR MULTIMÍDIA. DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME CONSTA NO EDITAL.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
BA Salvador AV LUIS VIANA FILHO, 13223 (71) 3374-5296 contato@forumeventos.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 675,00

Órgão: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS 
Companhia Docas do Estado de São Paulo

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de
planejamento, organização, produção e execução de eventos, com viabilização
de infraestrutura necessária, fornecimento alimentos, bebidas, recursos
materiais e humanos, para atendimento de eventos oficiais, cursos e demais
capacitações técnicas que serão promovidas pela Autoridade Portuária de
Santos. A contratação deverá abranger serviços em Santos e São Paulo (SP)..

Descrição: Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem -
Projetor Multimídia 5000 ansi-lumens

Data: 09/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:142020 / UASG:399003

Lote/Item: 4/122

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : SP
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.697.501/0001-71
* VENCEDOR *

CQA EVENTOS LTDA - ME R$ 675,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Projetor Multimídia 5000 ansi-lumens                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo PC BENEDITO MACHADO, 43 Bruno Almeida Santos (11) 4108-8733 comercialcqa@gmail.com
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Item 1: Caneta R$ 0,72

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,54

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Departamento de Polícia Federal 
Superintendência Regional no Ceará

Objeto: Aquisição de material de consumo do tipo de expediente, material de
acondicionamento e embalagem, material laboratorial, material de copa e
cozinha, material elétrico, material de limpeza e produtos de higienização, para
atender às necessidades da Superintendência Regional de Polícia Federal no
Ceará, a unidade do Cais do Porto do Mucuripe, a unidade do Aeroporto
Internacional Pinto Martins, a unidade do Shopping Iguatemi em Fortaleza/CE e
Delegacia da PF em Juazeiro do Norte/CE..

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL
PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA ESFERA DE
TUNGSTÊNIO REFORÇADA, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA PRETA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FURO CENTRAL E CARGA COMUM

Data: 07/04/2020 09:07

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:52020 / UASG:200392

Lote/Item: 3/30

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/04/2020 16:24

Homologação: 13/04/2020 16:03

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.978.381/0001-90
* VENCEDOR *

CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP R$ 0,54

Relatór io gerado no dia 07/05/2020 14:36:40  ( IP:  2804:14d:1282:818f :481b:7a54:aca6:4285)

Relatório de Cotação: Insumos Treinamento - caneta, lápis, bloco. Contratação Técnicos
Urna 2020. PA 0010984-46.2017

Pesquisa realizada entre 05/05/2020 15:05:39 e 05/05/2020 18:44:58

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) Caneta 6 1 Unidade 0,72 R$ 0,72

2) Lápis preto 5 1 Unidade 0,56 R$ 0,56

3) Bloco 6 1 Unidade 4,92 R$ 4,92

Valor Global: R$ 6,20

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Caneta esferográfica azul
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: compactor                                            
Fabricante:  compactor                                            
Modelo :  compactor 
Descrição:  CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA PRETA,ESCRITA MÉDIA, CORPO EM PLÁSTICOTRANSPARENTE COM ORIFÍCIO LATERAL EPONTA DE LATÃO COM
 ESFERA DETUNGSTÊNIO, TAMPINHA NO FUNDO DEPRESSÃO (NÃO ROSQUEÁVEL) CAIXA COM 50UNIDADES. MARCA: BIC OU EQUIVALENTE                                 
   

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo RUA SANTA GERTRUDES, 771 (11) 2225-3322 paulista@papelariapaulista.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,87

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
1ªBrigada de Infantaria de Selva

Objeto: Futura e eventual aquisição de material gráfico, material de divulgação
institucional, insígnias, distintivos e bandeiras para atender as necessidades do
comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, sua OMVA e UG participantes..

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PAPEL
RECICLADO, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO
ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
PERSONALIZADA CONFORME MODELO

CatMat: 435069 - CANETA ESFEROGRÁFICA , MATERIAL PAPEL RECICLADO, TIPO
ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
PERSONALIZADA CONFORME MODELO, MATERIAL PONTA LATÃO COM
ESFERA DE TUNGSTÊNIO

Data: 01/04/2020 11:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:292019 / UASG:160482

Lote/Item: /25

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.800

Unidade: Unidade

U F : RR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.647.768/0001-69
* VENCEDOR *

J H C GUEDES JUNIOR EIRELI R$ 0,87

Marca: PADRÃO SUPERIOR                                            
Fabricante:  PADRÃO SUPERIOR                                            
Modelo :  PADRÃO SUPERIOR 
Descrição:  CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PAPEL RECICLADO, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TIN
TA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AVENIDA DESEMBARGADOR JOAO MACHADO, 201 (92) 9349-0021 juniorguedes.am@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,93

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO-BA

Objeto: Fornecimento eventual de material de consumo diversos, material gráfico e
gestão de pessoas, gêneros de alimentação/copa e cozinha, material de
segurança do trabalho, material automotivo, equipamentos diversos e
ferramentas, equipamentos de refrigeração, e mobiliários, no âmbito da
Codevasf 2ª Superintendência Regional, em Bom Jesus da Lapa/BA..

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL
PLÁSTICO, FORMATO CORPO SEXTAVADO, MATERIAL PONTA AÇO
INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR
TINTA AZUL

Data: 22/04/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:195004

Lote/Item: 2/13

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

62.492.798/0001-93
* VENCEDOR *

HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA - EPP R$ 0,93
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: compactor                                            
Fabricante:  compactor                                            
Modelo :  compactor 
Descrição:  Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm, corpo sextavado, transparente, incolor com furo lateral, tampa vazada na parte superior, co
luna de tinta transparente com conteúdo mínimo de 10cm, proteção de ponta em forma cônica reforçada, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, fabri
cada em material plástico ou metálico, material da ponta em aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa. Fabricação nacional.                               
     

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R SANTA GERTRUDES, 796 (66) 3217-5600 paulista@papelariapaulista.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,51

Órgão: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA 
Agência Nacional do Petróleo - ANP

Objeto: Material de expediente.

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL
PLÁSTICO CRISTAL, MATERIAL PONTA METÁLICA COM ESFERA DE
TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA VERMELHA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO

Data: 13/04/2020 10:40

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:323031

Lote/Item: /13

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.480

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

62.492.798/0001-93
* VENCEDOR *

HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA - EPP R$ 0,51

Marca: compactor                                            
Fabricante:  compactor                                            
Modelo :  compactor 
Descrição:  CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA C/ CORPO TRANSPARENTE, COMPONENTES ATÓXICOS, C/
 FURO CENTRAL PARA RESPIRAÇÃO, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 1MM.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R SANTA GERTRUDES, 796 (66) 3217-5600 paulista@papelariapaulista.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,86

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral no Espirito Santo

Objeto: Aquisição de canetas para as eleições 2020..

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL
PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA PLÁSTICO COM
ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL

Data: 28/04/2020 13:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:132020 / UASG:70015

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 59.450

Unidade: Unidade

U F : ES

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.274.979/0001-05
* VENCEDOR *

SAMANTA CERQUEIRA ZAMORA 36593292826 R$ 0,86
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ED                                            
Fabricante:  NACIONAL                                            
Modelo :  CANETA 
Descrição:  Caneta esferográfica; escrita média; ponta retrátil com esfera de tungstênio; corpo em plástico na cor branca; ponta e acionador cromados; pega e 
presilha (o conjunto deverá ser fornecido em uma única cor, nas cores verde e/ou amarela); carga de tinta na cor azul; gravação, em serigrafia ou tampografia o
u técnica similar de maior qualidade, conforme modelo constante do adendo I, validade mínima de 24 meses após a data de entrega, acondicionada em caixa c
ontendo 50 unidades.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R DONA ANA NERI, 1124 (11) 4801-7828/ (11) 6112-2878 comercial@consultoriascg.com.br

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,58

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
HOSPITAL MILITAR DE RESENDE

Objeto: Aquisição de material de consumo

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL
PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL
COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTAAZUL

CatMat: 462546 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO QUANTIDADE
CARGAS 1 UN MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE
TUNGSTÊNIO TIPO ESCRITA MÉDIA COR TINTA AZUL

Data: 01/04/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 18/2020 /
UASG: 160239

Lote/Item: 4/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.312.888/0001-91
* VENCEDOR *

ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 R$ 0,58

Marca: COMPACTOR                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, 
TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTAAZUL                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA ALIPIO DE MELO, 391 ROSENEIDE (31) 3654-6303 licita.salvatore@hotmail.com

Item 2: Lápis preto R$ 0,56

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,55

Órgão: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
Unidade Estadual do IBGE em Santa Catarina

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de materiais
de consumo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos..

Descrição: LÁPIS PRETO - LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO
CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 2B, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM
BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE

Data: 12/02/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:114624

Lote/Item: /102

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600

Unidade: Unidade

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Lápis preto
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22.966.860/0001-17
* VENCEDOR *

L.R. COMERCIO DE EPIS LTDA - EPP R$ 0,55

Marca: Léo&Léo                                            
Fabricante:  Léo&Léo                                            
Modelo :  Lápis preto com borracha 
Descrição:  LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 2B, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BORRACHA APAGA
DORA, MATERIAL CARGA GRAFITE                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R FUAD AZER, 273 LUCAS (14) 3664-3083 comercial3@teknoluvas.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,49

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BOA VISTA PR

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente,
impressora e toners para Secretaria de Ação Social e CRAS..

Descrição: LÁPIS PRETO - LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA
2B, FORMATO CORPO SEXTAVADO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM
BORRACHA APAGADORA

Data: 26/03/2020 08:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92020 / UASG:987883

Lote/Item: /52

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.880.763/0001-30
* VENCEDOR *

TALITHA A. DA S. GIROTTO R$ 0,49

Marca: BRW                                            
Fabricante:  BRW                                            
Modelo :  BRW 
Descrição:  Lápis preto, grafite 2-B, corpo sextavado Confeccionado em madeira de alta qualidade, sem rachaduras, pintado na cor verde.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R MOACIR COLOGNESI, 2208 TALITHA (44) 3622-2188 lhgirotto@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,52

Órgão: Tribunal Regional do Amapá

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
eventual e futura AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (caixa de arquivo e
outros), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos..

Descrição: LÁPIS PRETO - LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA DE MANEJO
SUSTENTÁVEL, DUREZA CARGA B, FORMATO CORPO SEXTAVADO,
MATERIAL CARGA GRAFITE PRETO Nº2

Data: 23/03/2020 14:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:52020 / UASG:70029

Lote/Item: 10/45

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 242

Unidade: Unidade

U F : AP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.437.177/0001-00
* VENCEDOR *

A. SALOMAO DE ALMEIDA-ME R$ 0,52

Marca: VMP                                            
Fabricante:  VMP                                            
Modelo :  VMP 
Descrição:  LÁPIS nº 2, com borracha, cor preto, graduação B, produzido com madeira 100% reflorestada. VALIDADE 12 MESES.                                    

Endereço: Telefone:
R GUANABARA, 797 (96) 3222-2511/ (96) 3223-3878
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Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,50

Órgão: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO 
Secretaria Executiva 
Departamento de Extinção e Liquidação 
Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento no Acre

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de Material de Expediente, Utensilio e Consumo, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: LÁPIS PRETO - LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO
CARGA 2 MM, DUREZA CARGA HB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM
BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE

Data: 27/04/2020 11:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:201060

Lote/Item: /36

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 145

Unidade: Unidade

U F : AC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

62.492.798/0001-93
* VENCEDOR *

HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA - EPP R$ 0,50

Marca: gatte                                            
Fabricante:  gatte                                            
Modelo :  gatte 
Descrição:  Lápis Preto nº 2                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R SANTA GERTRUDES, 796 (66) 3217-5600 paulista@papelariapaulista.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,75

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede 
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL
UNIVERSI- TÁR 
IO DE SÃO LUIS - FILIAL HUUFMA

Objeto: Para aquisição de material de consumo tipo (papel A4, caneta esferográfica,
cola branca, pincel atômico, pasta catálogo, marca texto, dentre outros)..

Descrição: LÁPIS PRETO - LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO
CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 6B, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA
DESENHO, MATERIAL CARGA GRAFITE

Data: 26/03/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:182020 / UASG:155010

Lote/Item: 4/18

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/04/2020 16:04

Homologação: 29/04/2020 09:42

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.048.323/0001-02
* VENCEDOR *

RAMOS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME R$ 0,75

Marca: BRW                                            
Fabricante:  BRW                                            
Modelo :  BRW 
Descrição:  LÁPIS PRETO PARA ESCRITÓRIO Nº 6B, MATERIAL CORPO MADEIRA                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Uberlândia AVENIDA DOUTOR LAERTE VIEIRA GONCALVES, 2083 (35) 3539-2200 empresas@ssj.cnt.br

Item 3: Bloco R$ 4,92
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,20

Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Objeto: Serviço de confecção de materiais gráficos personalizados diversos (folders,
banners, pastas, blocos, livretos, agendas, calendários) e fornecimento de
materiais de consumo (canetas), por meio do Sistema de Registro de Preços
pelo prazo de 12 meses, para atender às necessidades do Tribunal de Contas
do Estado de Rondônia..

Descrição: BLOCO RASCUNHO - Bloco de anotação personalizado com 30 folhas, tam.
(20 x 15 cm), 4 cores, material: papel offset 75gr, com contra capa, cartão 250gr,
impressão: 4x0 cores, com brasão do Estado de Rondônia e logomarcas do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia/TCE-RO.

Data: 11/12/2019 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:452019 / UASG:935002

Lote/Item: 5/31

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.060.256/0001-57
* VENCEDOR *

L.H.C COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 4,20

Marca: PRÓPRIA                                            
Fabricante:  GC                                            
Modelo :  SERVIÇO 
Descrição:  Bloco de anotação personalizado com 30 folhas, tam. (20 x 15 cm), 4 cores, material: papel offset 75gr, com contra capa, cartão 250gr, impressão: 
4x0 cores, com brasão do Estado de Rondônia e logomarcas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia/TCE-RO.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Emai l :
RO Ji-Paraná AVENIDA MARECHAL RONDON, 311 Tarcisio Domingos Zanatta graficacenterjp@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,20

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
COMANDO 5 REGIAO MILITAR

Objeto: Aquisição de material destinado a necessidades da Seção Mobilizadora da
5Região Militar.

Descrição: BLOCO PARA RASCUNHO - BLOCO DE ANOTAÇÕES TAMANHO A4 COM
CAPA EM PAPEL TRIPLEX 250G, FOLHAS EM PAPEL NÃO RECICLADO 75G,
IMPRESSÃO DA CAPA COLORIDA, IMPRESSÃO INTERNA EM PRETO, 50
FOLHA

CatMat: 94897 - BLOCO RASCUNHO , BLOCO PARA RASCUNHO NOME

Data: 01/03/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 2/2020 /
UASG: 160219

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 146

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.159.330/0001-85
* VENCEDOR *

GRIFFIN - GRAFICA EDITORA LTDA - ME R$ 6,20

Marca: ***                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  BLOCO DE ANOTAÇÕES TAMANHO A4 COM CAPA EM PAPEL TRIPLEX 250G, FOLHAS EM PAPEL NÃO RECICLADO 75G, IMPRESSÃO DA CAPA COLO
RIDA, IMPRESSÃO INTERNA EM PRETO, 50 FOLHA                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R HENRIQUE MEHL, 917 (41) 03013-7493 audipar@audipar.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,00

Órgão: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO Data: 09/03/2020 10:00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Bloco para anotação
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Objeto: Contratação de serviços de gestão, planejamento, organização, promoção,
coordenação, operacionalização, produção e assessoria de eventos e similares
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo CAU/SP..

Descrição: Elaboração de Arte - Gráfica - Bloco de anotações tamanho A6
(105x148mm) Papel Offset 75gr, com pelo menos 50 folhas cada, arte na capa
a ser fornecida pelo CAU/SP, 4x4 cores. Tiragem mínima de 50 unidades.

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:32020 / UASG:926507

Lote/Item: 1/30

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 430

Unidade: Unidade

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.086.382/0001-46
* VENCEDOR *

BARCELO EVENTOS LTDA - ME R$ 5,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Bloco de anotações tamanho A6 (105x148mm) Papel Offset 75gr, com pelo menos 50 folhas cada, arte na capa a ser fornecida pelo CAU/SP, 4x4 c
ores. Tiragem mínima de 50 unidades.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
QUADRA SCRN 708/709 BLOCO A ENTRADA 13 SALA, 201 (61) 3962-2926 diretoria@barceloeventos.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,26

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 
Sociedade e Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia SOPH/RO

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de Material promocional (brindes), conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: BLOCO RASCUNHO - BLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL OFF-SET,
COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2,QUANTIDADE FOLHAS 10
UN, LARGURA 150 MM, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLA TOPO, PERSONALIZADO, CONFORME
MODELO, COR BRANCA

Data: 03/04/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:926231

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.539.260/0001-07
* VENCEDOR *

SANTOS & BARRETO LTDA - ME R$ 4,26

Marca: SB                                            
Fabricante:  SANTOS & BARRETO LTDA EPP                                            
Modelo :  CONFORME EDITAL 
Descrição:  Bloco de anotações ecológico. Com 70 folhas brancas pautadas, elástico para suporte para caneta (não acompanha caneta). Personalização 1 cor   
                                 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
RO Porto Velho R CLOVIS MACHADO, 3171 Raimundo Santos Barreto (69) 3216-5318

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,20

Órgão: Governo do Estado de Alagoas 
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Objeto: Brindes Personalizados..

Descrição: BLOCO RECADO - Bloco para anotações com capa e contracapa em couché
230gramas, formato 15 x 20 cm, com miolo branco liso ou pautado, 100 folhas
em papel offset/sulfite 63 gramas, com personalização de baixo relevo.
Acabamento: Blocado. Com impressão colorida frente em até 5 cores. Cor e
arte a serem definidas pelo órgão solicitante.

Data: 21/02/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:192020 / UASG:926703

Lote/Item: /27

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/04/2020 11:47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
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Quantidade: 3.053

Unidade: Unidade

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.135.560/0001-04
* VENCEDOR *

VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI R$ 4,20

Marca: PRÓPRIA                                            
Fabricante:  PRÓPRIA                                            
Modelo :  PRÓPRIA 
Descrição:  Bloco para anotações com capa e contracapa em couché 230gramas, formato 15 x 20 cm, com miolo branco liso ou pautado, 100 folhas em papel
 offset/sulfite 63 gramas, com personalização de baixo relevo. Acabamento: Blocado. Com impressão colorida frente em até 5 cores. Cor e arte a serem definida
s pelo órgão solicitante. Catmat: 94862                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV JOAO EUGENIO GONCALVES PINHEIRO, 350 (65) 3617-7650/ (65) 3617-7650 vtprint@vtprintoutdoor.com.br

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,68

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo
(materiais gráficos), para atendimento de eventos a serem promovidos pela
Secretaria de Estado da Educação SEDUC pelo período de 12 (doze) meses..

Descrição: IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL - BLOCO DE ANOTAÇÕES COM
CAPADURA - a capa deverá ser de papelão nº 20 - papelão duro, personalizado
com 24 cm de altura e 17 cm de largura, Miolo em papel AP-75 g, cores: 1x0
com pauta, com 80 folhas, bolsa de papel, folha de adesivo personalizado com
até 20 adesivos, acabamento em espiral. Na arte incluirá a logomarca da
equipe, do evento, do Governo do Estado de Rondônia e Secretaria de Estado da
Educação. OBS: UND. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL

Data: 07/04/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:832020 / UASG:925373

Lote/Item: /20

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/04/2020 14:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.670

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.539.260/0001-07
* VENCEDOR *

SANTOS & BARRETO LTDA - ME R$ 5,68

Marca: SB                                            
Fabricante:  SANTOS & BARRETO LTDA EPP                                            
Modelo :  Conforme Edital 
Descrição:  BLOCO DE ANOTAÇÕES COM CAPA DURA - a capa deverá ser de papelão nº 20 - papelão duro, personalizado com 24 cm de altura e 17 cm de largu
ra, Miolo em papel AP-75 g, cores: 1x0 com pauta, com 80 folhas, bolsa de papel, folha de adesivo personalizado com até 20 adesivos, acabamento em espiral. 
Na arte incluirá a logomarca da equipe, do evento, do Governo do Estado de Rondônia e Secretaria de Estado da Educação.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
RO Porto Velho R CLOVIS MACHADO, 3171 Raimundo Santos Barreto (69) 3216-5318
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Item 1: Chave de Fenda R$ 4,49

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,18

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Planalto 
Comando da 11ª Região Militar 
Prefeitura Militar de Brasília

Objeto: Registro de preços para aquisição de EPI e FERRAMENTAS..

Descrição: CHAVE FENDA - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO VANÁDIO 50CRV4/
73MOV52, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA CHATA, BITOLA
1/4 X 6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FOSFATIZADA,
ACABAMENTO SUPERFICIAL HASTE NIQUELADO E CROMADO,
COMPRIMENTO 250 MM, TAMANHO PONTA 6,5 X 1,2 MM, NORMAS TÉCNICAS
DIN 963, 964E 8245

CatMat: 325178 - CHAVE FENDA , COMPRIMENTO 250 MM, TAMANHO PONTA 6,5 X
1,2 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 963, 964 E 8245, MATERIAL HASTE AÇO
VANÁDIO 50CRV4 / 73MOV52, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO
PONTA CHATA, BITOLA 1/4 X 6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA
FOSFATIZADA, ACABAMENTO SUPERFICIAL HASTE NIQUELADO E CROMADO

Data: 27/02/2020 08:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:160082

Lote/Item: /95

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.079

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.119.687/0001-02
* VENCEDOR *

COSTA & NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 4,18

Relatór io  gerado no dia 07/05/2020 14:32:51  ( IP:  2804:14d:1282:818f :481b:7a54:aca6:4285)

Relatório de Cotação: Cópia de Insumos Treinamento. Ferramentas. Contratação Técnicos
Urna 2020. PA 0008814-33.2019

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) Chave de Fenda 7 1 Unidade 4,49 R$ 4,49

2) Chave Phillips 9 1 Unidade 5,99 R$ 5,99

3) Chave teste 6 1 Unidade 2,49 R$ 2,49

Valor Global: R$ 12,97

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Chave de fenda 3/16 x 4"
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FERTAK                                            
Fabricante:  FERTAK                                            
Modelo :  FERTAK 
Descrição:  CHAVE DE FENDA PROFISSIONAL, PONTA FOSFATIZADA E MAGNETIZADA, HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADO, ACABAMENTO CROMA
DO, CABO INJETADO EM PVC, DADOS LITOGRAFADOS NO CABO, BITOLA 1/4 X 6"                                    

Endereço: Telefone:
Q QC 2 CONJUNTO M LOTE 03, SN (61) 3392-2247/ (61) 9518-0128

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Planalto 
Comando da 11ª Região Militar 
Prefeitura Militar de Brasília

Objeto: Registro de preços para aquisição de EPI e FERRAMENTAS..

Descrição: CHAVE FENDA - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA CHATA, BITOLA 3/16' X 6'

CatMat: 238627 - CHAVE FENDA , MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA CHATA, BITOLA 3/16" X 6"

Data: 27/02/2020 08:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:160082

Lote/Item: /103

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 944

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.119.687/0001-02
* VENCEDOR *

COSTA & NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 4,00

Marca: FERTAK                                            
Fabricante:  FERTAK                                            
Modelo :  FERTAK 
Descrição:  CHAVE DE FENDA PROFISSIONAL, PONTA FOSFATIZADA E MAGNETIZADA, HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADO, ACABAMENTO CROMA
DO, CABO INJETADO EM PVC, DADOS LITOGRAFADOS NO CABO, BITOLA 3/16 X 6"                                    

Endereço: Telefone:
Q QC 2 CONJUNTO M LOTE 03, SN (61) 3392-2247/ (61) 9518-0128

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,20

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Leste 
1ªDivisão de Exército 
COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE 
38ºBatalhão de Infantaria

Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais elétricos para atender as necessidades
da Seção de Serviços Gerais do 38º Batalhão de Infantaria..

Descrição: CHAVE FENDA - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CROMO VANÁDIO
TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA CHATA, BITOLA
6, COMPRIMENTO HASTE 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA
IMANTADA

Data: 05/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:160093

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : ES

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.968.227/0001-30
* VENCEDOR *

FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP R$ 5,20

Marca: Eda                                            
Fabricante:  Eda                                            
Modelo :  Eda 
Descrição:  CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CROMO VANÁDIO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA CHATA, BITOLA 6, COMPRIMENT
O HASTE 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA IMANTADA                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo RUA SILVEIRA TAVARES, 112 Mário César Moya Martinez (11) 2501-5026 fergavi@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,64

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Leste 
1ªDivisão de Exército 
COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE 
38ºBatalhão de Infantaria

Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais elétricos para atender as necessidades
da Seção de Serviços Gerais do 38º Batalhão de Infantaria..

Descrição: CHAVE FENDA - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA CHATA, BITOLA 3/16' X 5'

Data: 05/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:160093

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : ES

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.805.441/0001-30
* VENCEDOR *

RIO + BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$ 3,64

Marca: FERTAK                                            
Fabricante:  FERTAK                                            
Modelo :  Chave de fenda 
Descrição:  Chave de fenda; 3/16" x 5"; fabricada em aço vanádio; haste niquelada e cromada; cabo em polipropileno; ponta fosfatizada. MARCA:FERTAK FABR
ICANTE:FERTAK GARANTIA: 90 DIAS NESSES VALORES ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, 
TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 D
IAS A CONTAR DO RECEBIMENTO.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
EST DA PACIENCIA, 597 LUIZ SERGIO (21) 4101-7710 pregoes@riomaisbazar.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,98

Órgão: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - AL/RN

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO para atender às
necessidades da Coordenadoria de Infraestrutura e Apoio Logístico da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: CHAVE FENDA - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA CHATA, BITOLA 1/8 X 6 POL,
COMPRIMENTO HASTE MÁXIMO DE 130 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL
HASTE NIQUELADO E CROMADO

Data: 06/03/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:926697

Lote/Item: /45

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/04/2020 12:46

Homologação: 06/04/2020 12:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.784.313/0001-95
* VENCEDOR *

RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME R$ 3,98

Marca: WORKER                                            
Fabricante:  WORKER                                            
Modelo :  193984 
Descrição:  CHAVE DE FENDA PLANA, 1/8 x 4". Cabo em polipropileno de alta resistência, injetado diretamente sob a lâmina, em formato trilobular (ergonômic
o), com orifício para armazenamento em painéis, haste em aço cromo vanádio, com acabamento anticorrosivo e niquelado, ponta magnética, deverá serobserva
da a garantia do fabricante.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R DO COMERCIO, 770 RENATO (55) 3744-6243 comerciorm1@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,78

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Objeto: Seleção de fornecedores para formação de ata de registro de preço de itens de
consumo de infra-estrutura, para atendimento das necessidades dos campus
do IFPR e demais participantes..

Descrição: CHAVE FENDA - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA CHATA, BITOLA 6 X 100 MM,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA IMANTADA

Data: 02/03/2020 10:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:158009

Lote/Item: /97

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 53

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.139.828/0001-00
* VENCEDOR *

ALEX GODOI RIBEIRO 22627376810 R$ 5,78

Marca: SPARTA                                            
Fabricante:  SPARTA                                            
Modelo :  UNIDADE 
Descrição:  CHAVE DE FENDA 1/4 X 4" (6 X 100 MM), HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO CROMADO, PONTA CHATA, CABO EM PVC RÍGIDO.          
                          

Endereço: Telefone: Emai l :
R TIBURNO, 1185 (11) 9119-2255 contato.g3comercio@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,65

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
12 INSPETORIA DE CONTAB.FINANCAS/MEX/AM

Objeto: Aquisição de material para Pelotão de Obras e material para seção de
informática.

Descrição: CHAVE FENDA - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CARBONO
TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS,
BITOLA 1/4 X 1/8 POL

CatMat: 393279 - CHAVE FENDA, AÇO CARBONO TEMPERADO, POLIPROPILENO,
PHILIPS, 1/4 X 1/8 POL

Data: 01/04/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 8/2020 /
UASG: 160009

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.481.445/0001-29
* VENCEDOR *

M. N. LOPES BATISTA - EPP R$ 4,65

Marca: MN LOPES                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 1/4 X 1/8 POL         
                           

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
AM Manaus AV BRASIL, 2231 (92) 3672-2402 agadelha5@hotmail.com
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Item 2: Chave Phillips R$ 5,99

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,95

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO SANTA MARIA

Objeto: Aquisição de ferramentas de consumo..

Descrição: CHAVE FENDA - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 1/8 X 5 POL,
TIPO MANUAL

CatMat: 342456 - CHAVE FENDA , MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 1/8 X 5 POL,
TIPO MANUAL

Data: 12/02/2020 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:482019 / UASG:120643

Lote/Item: /54

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: UNIDADE

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.204.689/0001-22
* VENCEDOR *

ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743 R$ 6,95

Marca: vonder                                            
Fabricante:  vonder                                            
Modelo :  vonder 
Descrição:  Chave philips cabo emborrachado, cromo vanádio 1/8" x 6"                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
TV LILA FACHETTI, 491 ARIADNER (27) 3721-5593 comercialisa.messias@bol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,87

Órgão: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI SP

Objeto: Registro de preços para ferramentas diversas.

Descrição: CHAVE FENDA - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO TEMPERADO,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 1/4' X 8'
POL, COMPRIMENTO HASTE APROXIMADAMENTE 150 MM,TIPO SIMPLES

Data: 06/02/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:182020 / UASG:926641

Lote/Item: 28/191

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.942.831/0001-36
* VENCEDOR *

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME R$ 5,87

Marca: tramontina                                            
Fabricante:  tramontina                                            
Modelo :  tramontina 
Descrição:  CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16X6", COM HASTE EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO E CABOS INJETADOS COM MATERIAL DE ALTA RESIST
ÊNCIA, PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9699 E NR10. ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 V C.A.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SC Blumenau R FRITZ SPERNAU, 1000 (47) 3232-1221 edson.vanguardeira@ig.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,99

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Chave phillips 3/16 x 4"
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Órgão: COMANDO DA MARINHA
DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS_DA MB NO RIO JANEIRO

Objeto: Ferramentas/Chaves.

Descrição: CHAVE LAVATORIO - CHAVE PHILIPS, 1/4 X 5 POL.

CatMat: 139700 - CHAVE LAVATÓRIO , CHAVE FENDA ANGULAR NOME

Data: 01/03/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 7/2020 /
UASG: 771210

Lote/Item: 4/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.778.843/0001-03
* VENCEDOR *

IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA R$ 6,99

Marca: brasfort                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CHAVE PHILIPS, 1/4 X 5 POL.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R JOAO CRISPINIANO SOARES, 496 DENIS (11) 2059-8950 denis@irmaosoliveira.net

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,17

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Leste 
1ªDivisão de Exército 
COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE 
38ºBatalhão de Infantaria

Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais elétricos para atender as necessidades
da Seção de Serviços Gerais do 38º Batalhão de Infantaria..

Descrição: CHAVE FENDA - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 1/4 X 6 POL,
COMPRIMENTO HASTE APROXIMADAMENTE 150 MM, TIPO SIMPLES

Data: 05/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:160093

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : ES

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.223.678/0001-07
* VENCEDOR *

MONJARDIM AUTOMACAO LTDA R$ 5,17

Marca: LOTUS                                            
Fabricante:  LOTUS                                            
Modelo :  Chave Philips; 1/4" x 6"; fabricada em aço vanádio 
Descrição:  Chave Philips; 1/4" x 6"; fabricada em aço vanádio; haste niquelada e cromada; cabo em polipropileno; ponta fosfatizada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV REGIAO SUDESTE, 1696 (27) 9989-8654 engenharia@monjardimautomacao.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,92

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Leste 
1ªDivisão de Exército 
COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE 
38ºBatalhão de Infantaria

Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais elétricos para atender as necessidades
da Seção de Serviços Gerais do 38º Batalhão de Infantaria..

Data: 05/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:160093

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
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Descrição: CHAVE FENDA - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 5/16' X 8',
COMPRIMENTO HASTE 200 MM

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : ES

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.805.441/0001-30
* VENCEDOR *

RIO + BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP R$ 6,92

Marca: FERTAK                                            
Fabricante:  FERTAK                                            
Modelo :  Chave Philips 
Descrição:  Chave Philips; 5/16" x 8"; fabricada em aço vanádio; haste niquelada e cromada; cabo em polipropileno; ponta fosfatizada. MARCA:FERTAK FABRIC
ANTE:FERTAK GARANTIA: 90 DIAS NESSES VALORES ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, T
RIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DI
AS A CONTAR DO RECEBIMENTO.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
EST DA PACIENCIA, 597 LUIZ SERGIO (21) 4101-7710 pregoes@riomaisbazar.com.br

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,20

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral do Acre

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, visando a
eventual e futura aquisição de material de consumo especificado no Anexo I
(Termo de Referência), que integra este ato convocatório..

Descrição: CHAVE FENDA - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16' X 4',
COMPRIMENTO HASTE 100 MM

Data: 11/03/2020 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92020 / UASG:70002

Lote/Item: /23

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Unidade

U F : AC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.800.566/0001-10
* VENCEDOR *

FRANCISCO SERGIMAR PINTO DE SOUZA 36039608234 R$ 5,20

Marca: Mayle                                            
Fabricante:  Mayle                                            
Modelo :  Mayle / Philips 
Descrição:  Chave tipo philips 3/16 x 4.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AVENIDA DOUTOR MARIO MAIA, 736 (68) 9907-7682 sergimar001@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,80

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - PA

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de material elétrico,
hidráulico e de construção visando atender a Secretaria Municipal de Trabalho e
Assistência Social.

Descrição: CHAVE FIXA - Chave Philips 1/8 x 4

Data: 06/04/2020 09:34

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:242020 / UASG:927085

Lote/Item: 5/32

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/04/2020 12:16

Homologação: 16/04/2020 12:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

U F : PA
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.704.519/0001-72
* VENCEDOR *

M R LEAL LEITE EIRELI R$ 6,80

Marca: LOTUS                                            
Fabricante:  NACIONAL                                            
Modelo :  NACIONAL/2020 
Descrição:  Chave Philips 1/8” x 4”                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
TRAVESSA IDELFONSO ALMEIDA, 543 (93) 9978-8443 mrleal_stm@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,40

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
Campus Pau dos Ferros

Objeto: Aquisição de materiais de consumo e permanente para manutenção hidráulica
e estrutural, visando atender as necessidades dos diversos setores do Campus
Pau dos Ferros, e demais Campi do IFRN..

Descrição: CHAVE FENDA - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 1/4' X 6',
COMPRIMENTO HASTE 150 MM

CatMat: 246213 - CHAVE FENDA , MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 1/4" X 6",
COMPRIMENTO HASTE 150 MM

Data: 17/02/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42019 / UASG:158374

Lote/Item: /16

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 80

Unidade: Unidade

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.736.328/0001-36
* VENCEDOR *

ZADYR FELIPE R$ 5,40

Marca: SIGMA                                            
Fabricante:  SIGMA                                            
Modelo :  SIGMA 
Descrição:  chave philips, material da haste em aço cromo vanadio ponta magnetizada cabo anatômico em polipropileno 1/4 x 6".                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R LAGOA DE MARACAJAU, SN (84) 8725-0306 drodrigoreis@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,65

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
12 INSPETORIA DE CONTAB.FINANCAS/MEX/AM

Objeto: Aquisição de material para Pelotão de Obras e material para seção de
informática.

Descrição: CHAVE FENDA - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CARBONO
TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS,
BITOLA 1/4 X 1/8 POL

CatMat: 393279 - CHAVE FENDA, AÇO CARBONO TEMPERADO, POLIPROPILENO,
PHILIPS, 1/4 X 1/8 POL

Data: 01/04/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 8/2020 /
UASG: 160009

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.481.445/0001-29
* VENCEDOR *

M. N. LOPES BATISTA - EPP R$ 4,65
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MN LOPES                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 1/4 X 1/8 POL         
                           

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
AM Manaus AV BRASIL, 2231 (92) 3672-2402 agadelha5@hotmail.com

Item 3: Chave teste R$ 2,49

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,15

Órgão: Departamento de Água e Esgoto de Santana do Livramento

Objeto: Registro de preços para aquisição de ferramentas e afins..

Descrição: CHAVE DE TESTE ELÉTRICO - CHAVE DE TESTE 500v.

Data: 30/01/2020 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:925282

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/02/2020 09:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.434.150/0001-31
* VENCEDOR *

CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EI R$ 2,15

Marca: bRASFORT                                            
Fabricante:  BRASFORTQ                                            
Modelo :  CHAVE TESTE 
Descrição:  CHAVE DE TESTE 500v.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RS Gramado AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO, 2173 Camila Caroline Tissot (47) 3209-6913 licitatools@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,61

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Nordeste 
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Objeto: Aquisição de material elétrico..

Descrição: CHAVE DE TESTE ELÉTRICO - CHAVE TESTE DE TENSÃO 150MM, DE 100-
500V.

CatMat: 73865 - CHAVE DE TESTE ELÉTRICO , CHAVE DE TESTE ELETRICO NOME

Data: 21/01/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:322019 / UASG:160176

Lote/Item: /59

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 58

Unidade: Unidade

U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Chave teste

9 / 11 

Relatório Preços Ferramentas (0698414)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 241



20.784.313/0001-95
* VENCEDOR *

RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME R$ 2,61

Marca: WORKER                                            
Fabricante:  WORKER                                            
Modelo :  98906 
Descrição:  CHAVE TESTE DE TENSÃO 150MM, DE 100-500V. CAT MAT (73865)                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R DO COMERCIO, 770 RENATO (55) 3744-6243 comerciorm1@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,86

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Planalto 
Comando da 11ª Região Militar 
Prefeitura Militar de Brasília

Objeto: Registro de preços para aquisição de EPI e FERRAMENTAS..

Descrição: CHAVE DE TESTE ELÉTRICO - CHAVE DE TESTE, PONTA CHATA, HASTE EM
AÇO CARBONO TEMPERADO, ACABAMENTO NIQUELADO, CAPACIDADE 100 A
500 VOLTS, COMPRIMENTO TOTAL 5.1/2

CatMat: 73865 - CHAVE DE TESTE ELÉTRICO , CHAVE DE TESTE ELETRICO NOME

Data: 27/02/2020 08:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:160082

Lote/Item: /123

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 706

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.943.754/0001-39
* VENCEDOR *

GFK REFORMA E CONSTRUCAO LTDA - ME R$ 1,86

Marca: DECORLUX                                            
Fabricante:  DECORLUX                                            
Modelo :  DECORLUX 
Descrição:  CHAVE DE TESTE, PONTA CHATA, HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO, ACABAMENTO NIQUELADO, CAPACIDADE 100 A 500 VOLTS, COMPRIME
NTO TOTAL 5. "1/2”                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
DF Brasília RODOVIA DF-128, 16 Girlei Rodrigues da Silva (61) 9677-6497 girlei04silva@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,42

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
6ªDivisão de Exército 
3ªBrigada de Cavalaria Mecanizada 
3ªCompanhia de Engenharia de Combate Mecanizada

Objeto: Aquisição de Material de Bens Imóveis..

Descrição: CHAVE DE TESTE ELÉTRICO - Chave de teste elétrico, chave de teste
eletrico

CatMat: 73865 - CHAVE DE TESTE ELÉTRICO , CHAVE DE TESTE ELETRICO NOME

Data: 03/01/2020 09:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:52019 / UASG:160526

Lote/Item: /185

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.204.689/0001-22
* VENCEDOR *

ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743 R$ 2,42

Marca: Sparta                                            
Fabricante:  Sparta                                            
Modelo :  Sparta 
Descrição:  Chave de teste elétrico, chave de teste eletrico                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
TV LILA FACHETTI, 491 ARIADNER (27) 3721-5593 comercialisa.messias@bol.com.br
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Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,71

Órgão: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - AL/RN

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO para atender às
necessidades da Coordenadoria de Infraestrutura e Apoio Logístico da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: CHAVE DE TESTE ELÉTRICO - CHAVE TESTE DE ELETRICIDADE. Possui
haste niquelada, capacidade de 100V a 500V, material da haste da chave: aço
carbono, acabamento da haste da chave: niquelado, comprimento total da
chave teste: 140mm, indicada para verificar a existência de energia elétrica em
fios, tomadas, entre outros, e testar a polaridade.

Data: 06/03/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:926697

Lote/Item: /48

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/04/2020 12:46

Homologação: 06/04/2020 12:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.784.313/0001-95
* VENCEDOR *

RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME R$ 2,71

Marca: WORKER                                            
Fabricante:  WORKER                                            
Modelo :  98906 
Descrição:  CHAVE TESTE DE ELETRICIDADE. Possui haste niquelada, capacidade de 100V a 500V, material da haste da chave: aço carbono, acabamento da ha
ste da chave: niquelado, comprimento total da chave teste: 140mm, indicada para verificar a existência de energia elétrica em fios, tomadas, entreoutros, e testar
 a polaridade.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R DO COMERCIO, 770 RENATO (55) 3744-6243 comerciorm1@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,20

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral do Acre

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, visando a
eventual e futura aquisição de material de consumo especificado no Anexo I
(Termo de Referência), que integra este ato convocatório..

Descrição: CHAVE DE TESTE ELÉTRICO - CHAVE DE TESTE ELÉTRICO, MATERIAL
HASTE AÇO CARBONO TEMPERADO, COMPRIMENTO 150MM, TIPO PONTA
CHATA, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
ELETRÔNICA COM HASTE ISOLADA

Data: 11/03/2020 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92020 / UASG:70002

Lote/Item: /24

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

U F : AC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.596.838/0001-55
* VENCEDOR *

MBG COMERCIAL LTDA - ME R$ 3,20

Marca: Western                                            
Fabricante:  Western                                            
Modelo :  Chave Eletrica 
Descrição:  CHAVE DE TESTE ELÉTRICO, MATERIAL HASTE AÇO CARBONO TEMPERADO, COMPRIMENTO 190MM, TIPO PONTA CHATA, MATERIAL CABO POLIP
ROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELETRÔNICA COM HASTE ISOLADA                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MG Muzambinho RUA APARECIDA, 104 Leandro Cesar Léo Riboli (35) 3571-4175 mbgcomercial01@gmail.com
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CONCLUSÃO

Maceió, 05 de maio de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
O presente processo versa sobre Termo de

Referência (0697084) para contratação de apoio de TI -
Eleições/2020.

O Gestor submete o TR à Comissão Peremanente de
Planejamento de Eleições. 

Assim, considerando a celeridade necessária que se
deve empreender aos processos de contratações referentes às
Eleições de 2020, submeto o feito a Vossa Senhhoria para,
querendo, designar dia e hora para realização de reunião da
Comissão Permanente de Planejamento de Eleições, em
ambiente virtual, ou para encaminhamento às unidades de
lotação dos membros para manifestação expressa nos autos.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Membro da Comissão, em 05/05/2020, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Membro da
Comissão, em 05/05/2020, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0698448 e o código CRC 8972AB5C.

0008814-33.2019.6.02.8000 0698448v1
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E-mail - 0698605

Data de Envio: 
  05/05/2020 17:45:51

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

Para (com cópia oculta):
    contato@medaltrabalho.com.br
    contato@proteqjr.combr
    comercial@bioprotecao.com.br
    comercial@soma-ne.com.br
    clinicaaudiomedclin@hotmail.com
    contato@engenhart.eng.br
    dmaisseguranca@gmail.com
    comercial@fonoclinsaude.com.br
    dprotecao@dprotecao.com.br
    sigma.saude@gmail.com
    comercial@previnemed.com.br

Assunto: 
  Solicitação de orçamento para realização de exame admissional. Técnicos de urna eleições 2020 - PA
0008814-33.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Com o objetivo de estimativa de custo para contratação de postos de trabalho - técnicos de urna, para as
eleições 2020, solicitamos informar-nos o valor do exame admissional cobrado por essa empresa
atualmente, caso esse serviço seja prestado.

Agradecemos desde já a atenção dispensada.

Cordialmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312
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[seic] Solicitação de orçamento para realização de exame admissional. Técnicos de urna eleições 2020 - PA 0008814-
33.2019

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 6 de maio de 2020 08:02 BRT

Bom dia , Sra Maria Marcia 

Tudo bem ? A SOMA – SERVIÇOS OCUPACIONAIS E MEIO AMBIENTE, possui uma equipe especializada de profissionais da área de Medicina e
Segurança do trabalho e conta com estrutura para atendimento para a realização de diversos Exames clínicos, complementares e / ou Consultas
médicas voltada a Saúde do Trabalhador, como também um assessoramento voltado  para uma Gestão Ocupacional.

Devido às medidas para combater o Coronavírus, evitarmos aglomeração e o bem da saúde de todos, nossa clínica alterou seu horário e os
atendimentos estão sendo realizados somente por agendamento . Segue horário de atendimento atual :Segunda à Sexta : das 7:30 às 12:00   

Conforme solicitado segue valor do Exame Clínico: 

EXAMES VALORES 

 Exame Clínico - ASO ( admissional , demissional
, mudança de função e periódico )  R$             35,00

Os exames serão realizados de acordo com PCMSO da contratante , e caso possua exames complementares enviares os valores conforme nossa Tabela
de Exames. 

Caso deseje fazer agendamento , segue anexo Ficha de Encaminhamento . 

Aguardamos retorno e desde já agradecemos à atenção e confiança 

Alessandra Amoedo 
(82) 99992-5967

Em ter., 5 de mai. de 2020 às 17:45, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados Senhores,

Com o objetivo de estimativa de custo para contratação de postos de trabalho - técnicos de urna, para as  eleições 2020, solicitamos informar-nos o
valor do exame admissional cobrado por essa empresa atualmente, caso esse serviço seja prestado.

Agradecemos desde já a atenção dispensada.

Cordialmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

-- 
Desde já agradecemos à atenção e confiança. 
Atenciosamente 

                                   Alessandra Amoedo e Jaqueline Gomes 
Departamento Comercial

82 3221-4249
82 99992-5967
comercial@soma-ne.com.br
http://soma-ne.com.br
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CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins que, em resposta à nossa
solicitação, recebemos por mensagem de aúdio de whatsapp da
empresa DProteção, através de sua funcionária Manuela, telefone
número (82) 9980.6360, nesta manhã, a informação verbal de que o
valor cobrado pela empresa para realização de exame admissional se
mantém no valor de R$ 30,00 (trinta reais) por pessoa.

Outrossim, em consultas realizadas nesta tarde por
telefone, recebemos orçamento das empresas Bioproteção - Sr.
Augusto (telefone 98808.8612), no valor de R$ 38,00 (trinta e oito
reais) e empresa DMais - Sr. Romildo (telefone 99805.4510), no valor
de R$ 35,00 (trinta e cinco) reais.

Considerando os valores recebidos acima, como também
o valor apresentado pela empresa Soma (0699417) de R$ 35,00
(trinta e cinco reais), estimamos a média de R$ 34,50 (trinta e quatro
reais e cinquenta centavos) para a realização de exame admissional
por técnico a ser contratado. 

Maceió, 06 de maio de 2020.
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 06/05/2020, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0699528 e o código CRC B47B447D.

0008814-33.2019.6.02.8000 0699528v3
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DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2020.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC, para validação dos valores relativos a  Insumos
da mão de obra (uniformes) e custos previstos para a etapa de
"Treinamento", na forma do Despacho GSAD, segunda parte
(0693567), referentes à contratação de empresa especializada para o
fornecimento de mão de obra de apoio de TI, para as eleições de
2020.

Assim, de acordo com o resultado das pesquisas
realizadas, com base nos dados constantes do Termo de Referência
(0697084) e anexos II (0697101) e III (0697102), encontramos os
preços médios unitários dos seguintes itens:

Uniformes (camisetas - evento 0697459, fl. 5): R$ 16,88
Crachás (cartão de identificação - evento 0697459, fl. 2):

R$ 4,03
Ferramentas (Chaves de fenda, philips e teste -

evento 0698414): R$ 12,97
Exame admissional (evento 0699528): R$ 34,50
Treinamento:
Ambiente de treinamento - locação de sala com serviço

de som ambiente e fornecimento de demais equipamentos
(evento 0698358) : R$ 994,73

Canetas, lápis e blocos de anotação (evento 0698392): R$
6,20

Observamos que nos preços encontrados para ambiente
de treinamento com capacidade para 30 pessoas ou mais já
está incluído, além do som, telão, projetor, caneta apontadora,
microfone, o fornecimento de mesas, cadeiras ou carteiras
e materiais de apoio, como quadro, flip chart, cartolina, canetas,
lápis, blocos de anotação e coffee breaks; água, café e copos
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descartáveis.
Por fim, lembramos que foi juntada aos autos pela

unidade demandante (evento 0690791) informação sobre o preço
atual do transporte urbano em Maceió, cujo valor de ida e volta
totaliza R$ 8,20 e, por esta SEIC, a tabela atual das tarifas do
sistema de transporte intermunicipal no Estado de
Alagoas (0698283).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 07/05/2020, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 07/05/2020, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0700219 e o código CRC E82D311F.

0008814-33.2019.6.02.8000 0700219v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2020.
Considerando o agendamento da reunião da CPPE

para o dia 12/05/2020 (terça-feira) às 16h, remetam-se os
presentes autos à AGE.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
08/05/2020, às 12:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0700878 e o código CRC 6139C005.

0008814-33.2019.6.02.8000 0700878v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2020.
 
Acuso ciência do teor do Despacho GDG (0700878)

e devolvo os autos à AGE, na forma definida pelo Sr. Diretor-
Geral.

 
Em paralelo, remeto os presentes autos à COINF

para ciência da pesquisa de preços dos insumos realizada pela
SEIC, conforme Despacho SEIC (0700219), e eventuais
ajustes no TR.

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/05/2020, às 13:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0701120 e o código CRC 4CEFE752.

0008814-33.2019.6.02.8000 0701120v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2020.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0701120, não há

impacto da pesquisa SEIC no Termo de Referência, houve
apenas impacto na composição do custo máximo da
contratação estimado de R$ 150.766,74 para R$ 150.368,72,
creio que perfeitamente ajustável com ampliação de pesquisa
de preços, ou mesmo, insignificante vez que inferiro a R$
400,00, ou seja, variação de 0,26%.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 08/05/2020, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0701247 e o código CRC 6F27C427.

0008814-33.2019.6.02.8000 0701247v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.
Senhor Diretor-Geral, 
 
A Comissão Permanente de Planejamento das Eleições, na

reunião ocorrida no dia 12/05/2010, cuja ata encontra-se em processo de
finalização e coleta de assinaturas (0701657) deliberou que:

2.5.  Proc SEI nº 0008814-
33.2019.6.02.8000 (apoio de TI): Submissão
do Termo de Referência à Comissão para aprovação,
nos termos do despacho COINF 0697106.
Deliberação: A comissão deliberou pela Aprovação do
Termo de Referência, devendo-se enviar o processo
à SAD para continuidade da contratação.

Assim, submeto o processo a Vossa Senhoria para
encaminhamento.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 13/05/2020, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 13/05/2020, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 13/05/2020, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703348 e o código CRC 0207C58F.

0008814-33.2019.6.02.8000 0703348v1
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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 maio de 2020.
Direcionem-se os autos à SAD para continuidade da

contratação, como definido e recomendado pela CPPE e
reportado no Desapcho AGE 0703348.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/05/2020, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703670 e o código CRC E56D2454.

0008814-33.2019.6.02.8000 0703670v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
À SAD e ACAGE
 
Sr. Secretário e Sra. Assessora,
 
Em busca de retificação do Despacho COINF

0701247, embora as planilhas de formação de preços tenham
sido aprovadas sem reparo, Parecer 785 (0692104), quanto ao
2º Turno, cumpre-me solicitar reexame vez que este (2º
Turno) é limitado à capital - Eleições Municipais - Eleições
2020.

Portanta, há redução de 23 (vinte e três) para 5
(cinco) técnicos e redução da contratação para R$ 75.955,33,
destes R$ 20.670,39 relativos ao 2º Turno.

 
Cordialmente.

 
Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 14/05/2020, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704004 e o código CRC F533527C.

0008814-33.2019.6.02.8000 0704004v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Planilhas. Apoio TI. Eleições 2020.

 

Parecer nº 893 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Trata-se de estudos que visa a contratação de

empresa para fornecimento de mão-de-obra para atuação
em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação, conforme Termo de
Referência presente no documento Sei nº 0697084.

Os autos foram encaminhados pela fiscalização
contratual, Despacho COINF (0704004), para revisão das
planilhas encaminhadas eletronicamente e, posteriomente,
anexadas aos autos por esta Assessoria, 0704193 e 0704195.

1. Planilha de valores mensais
1.1. Unifomes (insumos diversos) - Foi atualizado o

valor do custo previsto para R$ 37,79 (trinta e sete reais e
setenta e nove centavos), que, segundo o Despacho SEIC
(0700219), corresponde a 02 (duas) camisetas e 01 (um)
crachá, com valores individuais de R$ 16,88 (dezesseis reais e
oitenta e oito centavos) e R$ 4,03 (quatro reais e três
centavos), respectivamente, em consonância com o Termo de
Referência;

1.2. Ferramentas (insumos diversos) - registramos
que, embora a SEIC tenha apresentado cotação para
ferramentes, o custo deste item segue zerado por falta de
previsão no Termo de Referência;

2. Proposta de preço - Foram excluídas as linhas
com previsão de custo zerado para horas extras, por falta de
previsão contratual.

3. Contratação e Treinamento
3.1. Ausência de ratificação dos valores pela SEIC -

Não foi apresentada estimativa de custo para o item auxiliar
de RH (Gestão do treinamento), deslcoamento de ônibus -
interior para Maceió (transporte intermunicipal), manuais e
biscoitos (alunos).

3.2 Ambiente do treinamento - Foi ajustado o valor
previsto para este item, já que, segundo o Despacho SEIC
(0700219), ele possui valor único de R$ 944,73 (novecentos e
quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), englobando
todos os subitens.

Após análise, efetuamos os ajustes com as
observações acima elencadas, recomendando o retorno dos
autos ao Senhor Secretário de Administração para as
providências cabíveis, quanto à apresentação de estimativas
de preço dos materiais/serviços elencados no item "3.1",
necessária à finalização da planilha orçamentária.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
À GSAD.
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Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 14/05/2020, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 14/05/2020, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704173 e o código CRC 2EF158F9.

0008814-33.2019.6.02.8000 0704173v13
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14/05/2020 Gmail - Apoio de TI

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e96bcf593&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666688603240583775&simpl=msg-f%3A16666886… 1/1

Lisiana Cintra <lisiana.cintra@gmail.com>

Apoio de TI
1 mensagem

Daniel Souto <danielsouto@tre-al.jus.br> 14 de maio de 2020 14:41
Para: lisianacintra@gmail.com

Arquivo anexo
 
Daniel Macêdo
Coordenador de Infraestrutura
TRE/AL
Fone: (82) 2122-7740
e-mail: danielsouto@tre-al.jus.br
 
As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo
protegido por Lei e pela Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral (Res. TSE nº 23.501, de
19.12.2016).
Caso não seja o destinatário, saiba que a leitura, a retransmissão, a distribuição, a divulgação ou cópia são
proibidas.
Favor apagar as informações e notificar o remetente.
O uso impróprio será tratado conforme as normas de segurança da Justiça Eleitoral e a legislação em vigor.

Apoio de TI - 2020.ods
33K
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ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
(Valores mensais)

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020
Sindicato da categoria Técnico em Informática – 8 horas

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 1

Tipo da contratação:  
(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.065,00
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)
A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00
B Outros (especificar):

Total
TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA 
UNIDADE DE MEDIDA)
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A Salário-base R$ 3.065,00 3.065,00
B Adicional de periculosidade
C Adicional de insalubridade
D Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.065,00

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

A Transporte R$ 5,90
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 425,70
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 431,60

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
A Uniformes (Crachá e Camiseta) R$ 41,88
B Ferramentas R$ 0,00
C Equipamentos R$ 0,00
D Outros (discriminar)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 41,88

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 0,00% R$ 0,00
B SESI ou SESC 1,50% R$ 45,98
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 30,65
D INCRA 0,20% R$ 6,13
E Salário-educação 2,50% R$ 76,63
F FGTS 8,00% R$ 245,20
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 91,95
H SEBRAE 0,60% R$ 18,39

TOTAL 16,80% R$ 514,92

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 255,42

B R$ 42,91
TOTAL R$ 298,33

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 2,27

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,38

B.1 R$ 3,72
TOTAL R$ 6,37

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 140,48
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 11,24
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 64,43

C.1 – FGTS (40%) R$ 64,43
C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 
salário

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade
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D Aviso-prévio trabalhado R$ 2,98

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

R$ 0,50

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 5,86
F.1 – FGTS (40%) R$ 5,86
F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00

TOTAL R$ 225,49

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 340,56
B Ausência por doença R$ 42,57
C Licença-paternidade R$ 0,64
D Ausências legais R$ 8,51
E Ausência por acidente de trabalho R$ 10,22
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 402,49

G R$ 67,62
TOTAL R$ 470,11

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 514,92
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 298,33
4.3 Afastamento maternidade R$ 6,37
4.4 Custo para rescisão R$ 225,49
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 470,11

TOTAL R$ 1.515,22

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 5,00% R$ 252,68
B Lucro 5,00% R$ 265,32
C Tributos 10,15%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 40,31
COFINS 3,00% R$ 186,03
INSS 4,50% R$ 279,05

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 124,02

TOTAL R$ 1.147,42
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 3.065,00
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 431,60
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 41,88
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 1.515,22

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 1.147,42

VALOR TOTAL R$ 6.201,12

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

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR 
POSTO)
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ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM

Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Valor Total

1 Contratação e Treinamento R$ 7.743,05
2 Valor Mensal – 1ª T 01/10/20 a 10/10/20 R$ 6.201,12 R$ 2.067,04 23 R$ 47.541,89
3 Horas Extras – 1º  Turno R$ 0,00 23 R$ 0,00

Total – 1º Turno R$ 55.284,94
1 Valor Mensal – 2ª T 11/10/20 a 31/10/20 R$ 6.201,12 R$ 4.134,08 5 R$ 20.670,39
2 Horas Extras – 2º  Turno R$ 0,00 5 R$ 0,00

Total – 2º Turno R$ 20.670,39
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 75.955,33

Valor 
proporcional

Quantitativo de 
funcionários

Apoio 
Técnico de 

TI
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Anexo III

PLANILHA DE TREINAMENTO

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

Qtde. Valor unitário Valor total
1. Gestão do treinamento 1 2.500,00 R$ 2.500,00
2. Ambientes do treinamento 1 3.177,34 R$ 3.177,34
3. Transporte intermunicipal 18 55,40 R$ 997,13
4. Transporte municipal 5 7,30 R$ 36,50
5. Refeição 23 21,50 R$ 494,50
6. Alunos 23 23,37 R$ 537,58
Total R$ 7.743,05
Incidência Tributária (10,15%) R$ 874,70
Preço total R$ 8.617,75

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total

Auxiliar de RH 1 R$ 2.500,00  R$          2.500,00 

Total  R$          2.500,00 

2. Ambientes do treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total
Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 994,73  R$             994,73 
Mesas computadores 4 R$ 77,55  R$             310,22 
Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 R$ 77,55  R$             310,22 
Carteiras e Cadeiras 30 R$ 5,54  R$             166,19 
Sistema de Som Ambiente 1 R$ 387,77  R$             387,77 
Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 R$ 199,43  R$             199,43 
Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 R$ 88,63  R$               88,63 
Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1 R$ 720,15  R$             720,15 
Total  R$          3.177,34 

3. Transporte intermunicipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 18 R$ 55,40  R$             997,13 

Total

4. Transporte municipal
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Descrição Qtde. Unitário Total
Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 R$ 7,30  R$               36,50 
Total  R$               36,50 

5. Refeição
Descrição Qtde. Unitário Total

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 23 R$ 21,50  R$             494,50 

Total

6. Alunos
Descrição Qtde. Unitário Total

Manuais 23 R$ 11,08  R$             254,82 
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 23 R$ 6,20 R$ 142,60
Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 23 R$ 3,88 R$ 89,19
Garrafa Água 23 R$ 2,22 R$ 50,96
Total R$ 537,58
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de maio de 2020.
À SEIC.
 
Senhor Chefe,
 
Remeto os presentes autos para que se proceda

à apresentação de estimativas de preços dos
materiais/serviços elencados no item "3.1", mediante ao
solicitado no Parecer ACAGE 893 (0704173).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/05/2020, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704798 e o código CRC 782269B1.

0008814-33.2019.6.02.8000 0704798v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2020.
À SAD,
Senhor Secretário,

Em atendimento à determinação constante do Despacho 0704798,
relacionada ao item 3.1 do Parecer ACAGE 893 (0704173), temos a
informar: 

No que se refere ao deslocamento de ônibus - interior
para Maceió (transporte intermunicipal) fora juntado nestes autos
tabela atualizada das tarifas praticadas de todos os municípios de
Alagoas para Maceió (0698283), a fim de servir de base para a
unidade demandante avaliar, tendo em vista os deslocamentos que
serão necessários em concreto. Assim, na falta de alteração do valor
inicialmente previsto e como feito em 2018, a SEIC está de acordo
com o preço atual estimado pelo gestor do contrato, ou seja, R$
55,40 por passagem de ida e volta.

Quanto aos biscoitos e também água, café e copos
descartáveis - são itens que fazem parte dos denominados coffe
breaks, inclusive com outros tipos de lanches até mais
sofisticados, os quais já estão incluídos no custo da locação da sala
de treinamento, como mencionado no Despacho SEIC 0700219, em
seu penúltimo parágrafo. 

Acerca dos itens "manuais" e "auxiliar de RH", por
absoluta ausência de parâmetros que permitam a realização de uma
pesquisa objetiva de preços por parte desta SEIC, sugerimos, salvo
melhor entendimento, a utilização do mesmo critério adotado no
processo de mesmo objeto para esses itens nas eleições de 2018, nos
autos do PA 0010984-46.2017.6.02.8000, de confirmação dos valores
previstos pela unidade demandante. 

Os manuais àquela época, apesar de também estarem
inclusos no item "materiais" das cotações realizadas, foram
confirmados pelo valor previsto pela unidade demandante.
Atualmente foi previsto o custo unitário de R$ 11,08, totalizando R$
254,84, valor que sugerimos sejam confirmados.
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A estimativa do custo do auxiliar de RH em 2018 foi
confirmada também pelo valor previsto pela unidade demandante, no
valor de R$ 10.000,00, à época. Assim, seguindo o mesmo critério,
sugerimos a manutenção do valor atualmente previsto nos autos de
R$ 2.500,00 para estimar o custo do auxiliar de RH, valor este
possivelmente calculado de forma proporcional, considerando-se os
serviços de treinamento prestados na contratação de 2018 e a serem
prestados na contratação de 2020, o que pode ser esclarecido ou
justificado pela própria unidade.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 18/05/2020, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 18/05/2020, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0705427 e o código CRC 1B5B785A.

0008814-33.2019.6.02.8000 0705427v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2020.
Sigam os autos à COINF, em face do Despacho

SEIC 0705427, para eventuais ajustes na planilha apresentada
e posterior submissão do feito à ACAGE.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/05/2020, às 21:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0705915 e o código CRC FDA7573E.

0008814-33.2019.6.02.8000 0705915v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2020.
À SAD (em paralelo À ACAGE, conforme Despacho

GSAD 0705915)
 
Sr. Secretário e Sra. Assessora,
 
A priori, em decorrência do Despacho

SEIC 0705427, não foi identificada necessidade de reparo no
Termo de Referência ou em planilhas.

Todavia, apresento as confirmações e justificativas
demandadas pelo Despacho SEIC 0705427:

 
Todos os valores apresentados, sem referência específica ou sem
base oriunda da SEIC tiveram como parâmetro a
planilha adotada no processo de mesmo objeto para esses itens
nas eleições de 2018, nos autos do PA 0010984-
46.2017.6.02.8000, com a correção do IGPM, conforme
declinado por meio da Informação 2432 (0690799).

 
Cordialmente.

 
Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 18/05/2020, às 21:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0705916 e o código CRC BF6C7F61.

0008814-33.2019.6.02.8000 0705916v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2020.
Reporto-me ao Despacho SEIC 0705427 e

COINF 0705916, acerca do item 3.1 do Parecer 893
(doc. 0704173), para devolver os autos à análise dessa
Assessoria.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/05/2020, às 22:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0705926 e o código CRC 5ECC6892.

0008814-33.2019.6.02.8000 0705926v1
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PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Planilhas. Apoio TI. Eleições 2020.

 

Parecer nº 941 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Trata-se de estudos que visa a contratação de

empresa para fornecimento de mão-de-obra para atuação
em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação, conforme Termo de
Referência presente no documento Sei nº 0697084.

Em nossa última análise, Parecer nº 893 / 2020 -
TRE-AL/PRE/ACAGE - 0704173, recomendamos o envio dos
autos ao Senhor Secretário de Administração para, junto ao
setor competente, aferir as estimativas de preço dos
materiais/serviços elencados no item "3.1" daquele Parecer.

Em continuidade, a SEIC (0705427) ratifica a
estimativa de custo apresentada pela fiscalização, que
consiste em (0705916):

Todos os valores apresentados, sem referência
específica ou sem base oriunda da SEIC
tiveram como parâmetro a planilha adotada no
processo de mesmo objeto para esses itens nas
eleições de 2018, nos autos do PA 0010984-
46.2017.6.02.8000, com a correção do IGPM,
conforme declinado por meio da Informação
2432 (0690799).

Em sendo assim, caso essa forma de estimativa de
custo seja autorizada por autoridade competente, ratificamos
o exposto no Despacho COINF (0705916), quanto à ausência
de necessidade de reparo no Termo de Referência ou em
planilhas.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 21/05/2020, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 21/05/2020, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0707786 e o código CRC F66404C0.

0008814-33.2019.6.02.8000 0707786v8
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DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2020.
À ACAGE.
 
Senhora Assessora,
 
Trata-se de estudo com o objetivo de contratar

empresa para fornecimento de mão-de-obra de Apoio de TI nos
locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e
locais de votação para as Eleições 2020.

Ocorre que quando da pesquisa de preços, a SEIC,
justificada pela ausência de parâmetros específicos e
embasada na Informação 2432 (0690799) oriunda da gestão
contratual, optou por aplicar o índice IGPM sobre os valores
contratados nas Eleições 2018 de modo a gerar uma
estimativa de custo.

Considerando o acima exposto, encaminho os autos
a Vossa Senhoria para, com a devida vênia, pronunciar-se
conclusivamente sobre possibilidade de aplicação da
metodologia de custo indicada pela SEIC, e, em caso de
negativa, que essa unidade de apoio à gestão indique, se for o
caso, aquela que entende ser a mais apropriada.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/05/2020, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0708300 e o código CRC 4433E6F9.

0008814-33.2019.6.02.8000 0708300v1
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PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Planilhas. Apoio TI. Eleições 2020

 

Parecer nº 964 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Sennhora Assessora-Chefe,
 
Trata-se de estudos que visa a contratação de

empresa para fornecimento de mão-de-obra para atuação
em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação, conforme Termo de
Referência presente no documento Sei nº 0697084.

Os autos foram reenviados pelo Senhor Secretário
de Administração, Despacho GSAD - 0708300, para
pronunciamento, de forma conclusiva, sobre a possibilidade
de aplicação da metodologia de custo indicada pela SEIC, ou
seja, aplicação do índice IGPM sobre os valores contratados
nas Eleições 2018, de modo a gerar uma estimativa de custo.

Entendemos que esta forma de estimativa de custo
só deve ser utilizada diante da impossibilidade de
levantamento de valores nas formas previstas pela Instrução
Normativa MPOG nº 05/2017, abaixo, devidamentemente 
acompanha de justificativa, por autoridade competente.

Instrução Normativa MPOG nº 03/2017 (Altera
a Instrução Normativa nº
5, de 27 de junho de 2014, que dispõe sobre os
procedimentos administrativos básicos para a
realização de pesquisa de preços para
aquisição de bens e contratação de serviços
em geral.)
"Art. 2º  A pesquisa de preços será realizada
mediante a utilização dos seguintes
parâmetros:
I - Painel de Preços, disponível no endereço
eletrônico
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;
II - contratações similares de outros entes
públicos, em execução ou concluídos nos 180
(cento e oitenta) dias anteriores à data
da pesquisa de preços; 
III - pesquisa publicada em mídia
especializada, sítios eletrônicos especializados
ou de domínio amplo, desde que contenha a
data e hora de acesso; ou
IV - pesquisa com os fornecedores, desde que
as datas das pesquisas não se diferenciem em
mais de 180 (cento e oitenta) dias. 
§1º  Os parâmetros previstos nos incisos deste
artigo poderão ser utilizados de forma
combinada ou não, devendo ser priorizados os
previstos nos incisos I e II e demonstrada no
processo administrativo a metodologia
utilizada para obtenção do preço de referência.
§2º  Serão utilizadas, como metodologia para
obtenção do preço de referência para a
contratação, a média, a mediana ou o menor
dos valores obtidos na pesquisa de preços,
desde que o cálculo incida sobre um
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conjunto de três ou mais preços,
oriundos de um ou mais dos parâmetros
adotados neste artigo, desconsiderados os
valores inexequíveis e os excessivamente
elevados.
§ 3 º  Poderão ser utilizados outros
critérios ou metodologias, desde que
devidamente justificados pela autoridade
competente. (grifo nosso)
§4º  Os preços coletados devem ser
analisados de forma crítica, em especial,
quando houver grande variação entre os
valores apresentados.
§5º  Para desconsideração dos preços
inexequíveis ou excessivamente elevados,
deverão ser adotados critérios fundamentados
e descritos no processo administrativo.
§6º  Excepcionalmente, mediante justificativa
da autoridade competente, será admitida
a pesquisa com menos de três preços ou
fornecedores." (NR)

Embasando esta linha de raciocínio, registramos a
expressiva diferença da estimativa de valor do item
"Ambientes do Treinamento", passando de R$ 3.622,91 (três
mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos),
que representa o valor contratado nas Eleições 2018,
atualizado pelo IGPM, para R$ 994,73 (novecentos e noventa
e quatro reais e setenta e três centavos), após pesquisa de
mercado  feita pela SEIC, 0700219.

Assim, entendemos como oportuno que sejam
exauridas outras formas de estimativa de custo,
apresentando as abaixo elencadas, de caráter exemplificativo.

- "Auxiliar de RH" -  seja buscada o valor da
remuneração em Convenções Coletivas de Trabalho;

- "Manuais" - pesquisa de preço de fotocópia
multiplicado pelo quantitativo médio de folhas de manuais
utilizados em contratações similares;

- "Deslcoamento de ônibus - interior para Maceió" -
média do valor das passagens multiplicado pela estimativa de
quantitativo de deslocamentos.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 25/05/2020, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 25/05/2020, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0710028 e o código CRC 58B62504.

0008814-33.2019.6.02.8000 0710028v20
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DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2020.
Reporto-me ao Parecer 964, da SEIC (doc. 0710028)

para devolver os autos à SEIC/COMAP e à COINF, para
revisão das estimativas de custos, considerando os
parâmetros assinalados pela ACAGE.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/05/2020, às 22:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0710301 e o código CRC EA0FCCE2.

0008814-33.2019.6.02.8000 0710301v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2020.
À SEIC
 
Sr. Chefe,
 
No aguardo de novos dados, na forma do Despacho

GSAD 0710301, pronto para colaborar no que couber.
 

Cordialmente.
 

Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 26/05/2020, às 11:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0710537 e o código CRC 0519D2B6.

0008814-33.2019.6.02.8000 0710537v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2020.
 
 
À SEIC, para atendimento do Despacho

GSAD 0710301.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 26/05/2020, às 20:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0711122 e o código CRC 30015B9D.

0008814-33.2019.6.02.8000 0711122v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2020.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
 
Em atendimento ao Despacho COMAP 0711122 e, por

sua vez, ao Despacho GSAD 0710301, determinando o retorno dos
presentes autos à esta Seção de Instrução de Contratações - SEIC,
para revisão das estimativas de custos, considerando os parâmetros
assinalados pela ACAGE no Parecer 964 (0710028), onde, deveria a
ACAGE pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a possibilidade de
aplicação da metodologia de custo indicada pela SEIC, qual seja,
aplicação do índice IGPM sobre os valores contratados nas Eleições
2018. 

Ocorre, entretanto, que esta SEIC, em nenhum momento
neste procedimento, fez qualquer indicação, sugestão, tampouco
opção pela aplicação de metodologia  de custo pelo índice IGPM
sobre os valores contratados nas Eleições 2018, conforme afirmado
no Despacho GSAD 0708300.

Acerca de menção aos valores estimados nos autos das
Eleições de 2018, esta SEIC citou, e aí sim, sugeriu, "a utilização do
mesmo critério adotado no processo de mesmo objeto para esses
itens" (manuais e auxiliar de RH), nos autos do PA 0010984-
46.2017.6.02.8000, de confirmação dos valores previstos pela
unidade demandante, conforme posto no parágrafo quarto
do Despacho SEIC 0705427, pelos motivos e razões claramente
expostos em seguida - parágrafos quinto e sexto do despacho supra.

Outrossim, por oportuno, importante registrar o teor do
Despacho GSAD 0695659 encaminhado à COINF em 30 de abril de
2020:

Uma vez que a exitosa licitação análoga, ocorrida
para as eleições de 2018, no Pregão Eletrônico nº
53/2018 (edital no evento nº 0418293), os percentuais
estimados para Lucro e Custos Indiretos foram
fixados em 5%, em harmonia com a sugestão da
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ACAGE no parecer nº 785, solicito a V. Sa. que
promova o ajuste necessário na planilha de custos e
formação de preços.
 

De todo modo, reforçando as informações prestadas no
Despacho SEIC 0705427, entendemos que a estimativa para
o item "deslocamento de ônibus interior/Maceió", certamente já fora
calculada pela unidade demandante, considerando-se o
quantitativo de deslocamentos a serem realizados, dados estes que
não dispomos, baseando-se na tabela atualizada de tarifas de
transportes intermunicipais em Alagoas (0698283). 

No que tange à transcrição do comando da Instrução
Normativa MPOG nº 03/2017, indicando os passos a serem seguidos
na estimativa de preços pela SEIC, lembramos, uma vez mais, que
esta Seção, por óbvio, já o faz cotidianamente em todos os processos
que tragam os parâmetros mínimos de identificação do item a ser
pesquisado, e, diante da impossibilidade, e apenas nesses casos,
sugere a utilização de levantamento de valores utilizando-se
de formas não previstas naquela Instrução, no intuito sempre de
carrear uma solução para a necessária formação de preço de
qualquer item a ser adquirido ou contratado, formas estas que
devem, se for o caso, ser acatadas, deliberadas e justificadas por
autoridade competente, a depender da situação em concreto.

Concernente ao item "ambiente de treinamento" e à
expressiva diferença da estimativa de valor desse item apontada pela
ACAGE no penúltimo parágrafo do Parecer 964, passando nas
eleições de 2018 de R$ 3.622,91 - valor atualizado pelo IGPM, para
R$ 994,73 após pesquisa de mercado feita pela SEIC, lembrando,
inclusive, que não foram considerados para a formação desse valor
de R$ 994,73 os itens acessórios que podem ou não compor esse
ambiente de treinamento, a depender de análise e entendimento da
unidade demandante, pode nos levar a supor que isso se deve ao fato
de que em 2018 havia previsão de locação de mais de uma sala de
treinamento, sendo uma sala para 80 participantes e 3 salas para 20
participantes cada, salvo engano, e, desta vez, estima-se a locação de
apenas uma sala de treinamento para 30 participantes, o que pode
ser confirmado também pela unidade demandante.

Por fim, quanto às recomendações da ACAGE em seu
Parecer 964 - parte final, para  viabilizar a estimativa do custo dos
itens abaixo, temos a esclarecer que se faz necessário, pelo menos, a
indicação de:

- "Auxiliar de RH" - carga horária ou período de trabalho
a ser exercido pelo ocupante do posto e resumo mínimo de
atribuições do cargo;
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- "Manuais" - quantitativo médio das folhas e
caracteríticas mínimas de seu conteúdo;

Assim, como relatado no Despacho SEIC 0705427, por
absoluta ausência de parâmetros que permitam a realização de uma
pesquisa objetiva de preços por parte desta SEIC, sugerimos a
utilização do mesmo critério adotado em 2018 para esses itens
(auxiliar de RH e manuais), e não dos mesmos valores corrigidos, ou
seja, o valor originalmente avaliado pela unidade demandante,
baseado na experiência no mesmo evento em 2018 e nas
particularidades da presente contratação, em termos qualitativos e
quantitativos.

Assim, sugerimos o encaminhamento dos autos à unidade
demandante para análise do exposto e, após, deliberação superior.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 27/05/2020, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 27/05/2020, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0711545 e o código CRC 27502B5D.

0008814-33.2019.6.02.8000 0711545v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2020.
 
 
À COINF
 
Senhor Coordenador,
 
Encaminho os presentes autos, para ciência do

Despacho SEIC 0711545, bem como para que sejam
informados os dados solicitados pela Seção de Intrução de
Contratações, para continuidade do feito.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 01/06/2020, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0712593 e o código CRC 096E05E3.

0008814-33.2019.6.02.8000 0712593v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2020.
À COMAP
 
Sra. Coordenadora,
 
Dos eventos postos nos autos, com a devida vênia,

não há mais o que este Gestor possa.
De observar que as demandas direcionadas à

COMAP/SEIC decorrem, smj, do Despacho
GSAD 0710301 derivado do Parecer 964 (0710028), as quais
cabem, ainda smj, valorar o teor do Despacho SEIC 0711545.

Reitero o que já informado, bem assim o inteiro
teor do Despacho COINF 0710537.

 
Cordialmente.

 
Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 01/06/2020, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0713769 e o código CRC 4756C6AF.

0008814-33.2019.6.02.8000 0713769v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2020.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Diante dos Despachos SEIC 0711545 e

COINF 0713769, encaminho os presentes autos para análise e
as providências que entender necessárias.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 01/06/2020, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0713801 e o código CRC F282D7F2.

0008814-33.2019.6.02.8000 0713801v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2020.
Ao Gestor da Contratação (COINF)
 
Remeto os autos a Vossa Senhoria par que, com

base nas orientações da ACAGE, seja consolidade a planilha
que instruirá a contratação, considerando as condiçõe fixadas
em convenção coletiva para o levantamento de custos de mão
de obra e outros benefícios.

Quanto aos insumos e demais itens que porventura
não possam ser dimensionados por essa Unidade, solicito
indicá-los, incluindo parâmetros para necessária pesquisa de
mercado, se for o caso.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/06/2020, às 21:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0714098 e o código CRC B33E2F81.

0008814-33.2019.6.02.8000 0714098v1
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020  

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:   AL000019/2020  
DATA DE REGISTRO NO MTE:   31/01/2020  
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:   MR001447/2020  
NÚMERO DO PROCESSO:   13057.100110/2020-19  
DATA DO PROTOCOLO:   23/01/2020  

 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.  

 
TERMOS ADITIVO(S) VINCULADO(S)  
Processo n°: e Registro n°:  
Processo n°: e Registro n°:  
  

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO EST DE AL, CNPJ n. 24.256.042/0001-56, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE CARLOS ROBERTO DA COSTA;  
  

E  
 
SINDLIMP AL, CNPJ n. 08.501.710/0001-07, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). PAULO 
NICACIO DA SILVA; 
  
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho 
previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de janeiro de 

2020 a 31 de dezembro de 2020 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Trabalhadores das empresas de 
asseio, conservação, prestação e terceirização de serviços de colocação e administração de mão de 
obra e temporários, trabalhadores das empresas de administração de condomínios, trabalhadores 
das empresas de prestação de serviços de paisagismo, ajardinamento, gramíneas cultura e planta, 
trabalhadores das empresas de coleta de lixo e limpeza urbana, trabalhadores das empresas de 
reciclagem de resíduos e materiais em geral e trabalhadores das empresas de veículos, com 
abrangência territorial em AL.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PISOS SALARIAIS  
 
 

A partir do dia 01 de JANEIRO de 2020 o Percentual de Reajuste para todos os Níveis Salariais será de 
4,7% (quatro vírgula sete por cento) ficando os salários de acordo com a Tabela Salarial abaixo: 
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TABELA SALARIAL – Vigência de   01.01.2020 até     31.12.2020 SALÁRIOS 
BASE 

Nível I 

Faxineiro,   Agente de Limpeza, Auxiliar de Limpeza, Servente 
de     Limpeza, Auxiliar   de Jardinagem, Auxiliar de Pedreiro, 
Auxiliar   de Carga e   Descarga de   Mercadoria, Copeiro, 
Piscineiro,   Maqueiro, Controlador de Pragas,     Garçom, 

Merendeira, Operador   de Maquina Copiadora, Zelador, Lavador 
de     Roupas, Passador de   Roupas e Encarregado de Malote. 

  

  

R$ 1.075,00 

  

Nível II 

Apontador   de Mão de Obra, Ascensorista, Manobrista, Lavador 
de     Veículos,   Operador de Máquina Costal para Jardim, 
Garagista,   Camareira,     Office-Boy, Cozinheira, Mensageiro, 

Varredor de Rua   e Contínuo. 

  

R$ 1.116,00 

Nível III 

Auxiliar   Administrativo I, Auxiliar de Almoxarife,   Promotor   de 

Vendas, Auxiliar   de Encanador, Auxiliar de Eletricista de Alta 
e Baixa Tensão,   Leiturista, Patrulheiro, Salva Vidas, 
Bilheteiro,   Vigia, Porteiro, Bombeiro Civil, Fiscal de Loja, Coletor 
de   Lixo,   Auxiliar de   Carpinteiro, Auxiliar de Pintor e Auxiliar 

de   Marceneiro. 

  

  

R$ 1.163,00 

Nível IV 

Auxiliar   Administrativo II, Auxiliar de Cobranças, Auxiliar 
de     Faturamento,   Auxiliar de Pessoal e Moto-Boy. 

  

R$ 1.188,00 

Nível V 

Assistente   Administrativo I, Vigia Florestal, Conferente, Assistente 
de Manutenção,   Jardineiro e   Almoxarife. 

  

R$ 1.266,00 

Nível VI 

Assistente   Administrativo II, Auxiliar de Tesouraria, 
Recepcionista   e  Estofador. 

  

R$ 1.290,00 

Nível VII 

Assistente   Administrativo III, Rádio Operador, Operador 
de     Empilhadeira e   Encarregado de Turma de Equipe ou de Seção 
(Fiscal de   Turma). 

  

R$ 1.502,50 

Nível VIII 

Carpinteiro,   Pedreiro, Pintor, Eletricista de Baixa e Alta 

Tensão,   Encanador, Assistente   Administrativo IV, Supervisor de 
Serviços Gerais   e   Motorista de   Veiculo Utilitário (até 2tn) ou dez 
passageiros. 

  

R$ 1.629,00 

Nível IX   

R$ 1.804,00 
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Encarregado   de Manutenção, Operador de Bomba, Mecânico 
de   Bomba, Tratador de Animais 
Silvestres  Assistente   Administrativo V, Marceneiro, Serralheiro 
e   Motorista de Veiculo  de   Carga Leve (até 4tn. ou 16 passageiros). 

Nível X 

Chefe   ou Supervisor de Departamento. 

  

R$ 1.997,50 

Nível XI 

Mecânico   de Automóveis, Lanterneiro e Funileiro. 

  

R$ 2.434,00 

Nível XII 

Toda   Função que exija uma formação técnica de nível médio I. 

  

R$ 2.646,00 

Nível XIII 

Toda   Função que exija uma formação técnica de nível médio II. 

  

R$ 3.372,50 

Nível XIV 

Toda   Função que exija uma formação técnica de nível superior. 

  

R$ 3.967,50 

Parágrafo primeiro. Os funcionários que em janeiro de 2020 já recebiam salários iguais ou superiores aos 
constantes desta tabela terão seus vencimentos reajustados em 4,7% (quatro vírgula sete por cento). 

Parágrafo segundo. Ao valor do TICKET ALIMENTAÇÃO ou REFEIÇÃO incidirá um reajuste de 11,76% 
(onze vírgula setenta e seis por cento) em relação à Convenção Coletiva de Trabalho/2019, nos moldes 
especificados na Cláusula “DA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR” constante desta CCT/2020. 

Parágrafo terceiro. Para que não se caracterize “desvio de função”, nos moldes do art. 460 da CLT, quando 
houver a contratação de função auxiliar será necessária a contratação concomitante da função principal.   

  

  
  
  
  
  
 

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO DESTA CONVENÇÃO  
 

 

Objetiva esta CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO estabelecer melhores condições de salário e 
trabalho para reger as relações de trabalho entre as Empresas e os Empregados do respectivo segmento 
acima referidos, excetuados aqueles que, por pertencerem a categorias diferenciadas, tenham convenções 
próprias, em todo o Estado de Alagoas. 

Parágrafo único. Fica definido, para efeito de aplicação da presente Convenção Coletiva de Trabalho, que: 

a)Asseio – É toda e qualquer atividade relacionada com limpeza, remoção de lixo e de entulhos de qualquer 
natureza, desenvolvidas em quaisquer locais, logradouros, prédios e locais públicos ou privados de um modo 

Comprovante CCT - Auxiliar de RH (0714155)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 290



geral, pelo trabalhador terceirizado vinculado a empresas de prestação de serviços de um modo geral, no 
Estado de Alagoas; 

b) Conservação - É toda e qualquer atividade relacionada com toda e qualquer Manutenção que visem conter 
as deteriorizações do bem público ou privado, que visem proteger de avarias, deteriorizações e estado de 

conservação, desenvolvidas pelo trabalhador terceirizado, em qualquer local, público ou privado, logradouros 
públicos de um modo geral, através de empresas de prestação de serviços de um modo geral, no Estado de 
Alagoas; 

c) Tabela Salarial- Às demais atividades relacionadas com as funções constantes da Tabela Salarial 
prevista nesta CCT, também se aplicam as definições aqui convencionadas, desde que, igualmente 

vinculadas à terceirização de mão de obras, sejam desenvolvidas pelos respectivos trabalhadores, através 
das Empresas de Asseio, Conservação e Similares em quaisquer Órgãos da iniciativa privada ou pública, 
no Estado de Alagoas considerando-se ainda para tanto a similitude, conexidade e preponderância da 
atividade. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA - DOS ENCARGOS SOCIAIS  
 
 

Visado assegurar a exeqüibilidade dos contratos de prestação de serviços pelas empresas junto ao tomador,  
assegurando a adimplência dos Encargos Sociais e Trabalhistas, fica convencionado que as empresas do 

segmento abrangidas pela CCT deverão praticar o percentual mínimo de Encargos Sociais e Trabalhistas de 
Oitenta e Quatro e Oitenta e Três por cento (84,83%) conforme Planilha de Cálculo abaixo como documento 
essencial a quaisquer licitação, sob pena de nulidade do certame tal como disposto nos artigos 607 e 608 da 
CLT. 

PLANILHA   DE CÁLCULOS 

ENCARGOS   SOCIAIS: incidente sobre o valor da Remuneração +   valor da 

Remuneração   Técnica 
Grupo   “A” ENCARGOS   SOCIAIS 36.80% 

1 INSS 20,00% 

2 SESI OU SESC 1,50% 

3 SENAI OU SENAC 1,00% 

4 INCRA 0,20% 

5 SALARIO EDUCAÇÃO 2,50% 

6 FGTS 8,00% 

7 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO/SAT/INSS 3,00% 

8 SEBRAE 0,60% 

Grupo   “B” ENCARGOS   SOCIAIS 28,20% 

9 FÉRIAS 12,03% 

10 AUXILIO DOENÇA 1,85% 

11 LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE 1,33% 

12 FALTAS LEGAIS 2,99% 

13 ACIDENTE DE TRABALHO 1,30% 

14 AVISO PRÉVIO 0,37% 

15 13º SALÁRIO 8,33% 

Grupo   “C” ENCARGOS   SOCIAIS 9,45% 

16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1,65% 

17 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 3,80% 

18 INDENIZAÇÃO (RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA) 4,00% 

Grupo   “D” ENCARGOS   SOCIAIS 10,38% 
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19 INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO “A”SOBRE   O 
“B” 

10,38% 

VALOR   DOS ENCARGOS SOCIAIS 84,83% 
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
Outras Gratificações  

 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO  
 
 

No caso de trabalho em que o empregado precise se deslocar para fora do município onde presta seus 
serviços, cabe ao empregador o pagamento das despesas por deslocamento nos seguintes parâmetros : 

I - com pernoite: R$ 100,00 (cem reais); 

II - sem pernoite: R$  50,00 (cinquenta reais). 

Parágrafo primeiro. Aos valores acima estabelecidos deverão ser acrescidos os tributos, taxa administrativa 
e lucro constantes da planilha de custos e formação de preços da empresa contratada.  

Parágrafo segundo. Não haverá redução do Ticket Alimentação/Refeição do empregado nos dias em que 
houver o deslocamento de que trata o caput desta Cláusula.  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO SALÁRIO DO SUBSTITUTO  
 
 

A título de gratificação, será garantido ao empregado substituto o mesmo salário percebido pelo substituído. 
Esta gratificação não se incorpora ao salário nem faz parte deste, nos termos da Súmula 159 do TST.  

 
Adicional de Insalubridade  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO DA INSALUBRIDADE  
 
 

As empresas pagarão o adicional de insalubridade no grau máximo, a todos os trabalhadores que trabalharem 

na coleta do lixo hospitalar, no serviço de limpeza de fossas, dedetização, imunização, vitrificação de piso, 
leprosários, hospitais especializados no tratamento de doenças contagiosas e coleta de lixo. 

Parágrafo primeiro. As empresas pagarão o adicional de insalubridade de grau médio, aos trabalhadores 
que exerçam funções de varredura de rua. 

Parágrafo segundo. As empresas pagarão adicional de insalubridade no grau mínimo aos demais 
empregados que exerçam suas funções em lugares insalubres, sujeitos os agentes nocivos à saúde, cujos 
EPI’s fornecidos, não façam desaparecer completamente a ação insalubre. 
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Parágrafo terceiro. As empresas fornecerão diariamente um (01) litro de leite de gado, tipo “C” aos 
empregados que exerçam trabalhos de vitrificação, sintecos e outros derivados existentes em locais e 
atividades consideradas insalubres. 

 

Auxílio Alimentação  
 

 
CLÁUSULA NONA - DA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR  
 
 

Fica também convencionada a entrega de TICKET’s ALIMENTAÇÃO ou REFEIÇÃO, para todos os 

trabalhadores abrangidos por esta Convenção Coletiva de Trabalho, independente de cargo ou função e 
horário de trabalho, obrigação esta a ser cumprida por todas as empresas integrantes deste segmento, no 
valor total mensal de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais), que corresponde a 22 (vinte e dois) 
TICKET’s ALIMENTAÇÃO ou REFEIÇÃO, considerando-se cada um deles no valor facial de R$ 19,00 
(dezenove reais). A distribuição dos TICKET’s será realizada no máximo até o dia 20 do mês seguinte, sendo 
facultado às empresas descontar do valor referenteaos dias em que o empregado tenha faltado ao serviço,  
sendo justificada ou não a falta, bem como os dias em que não houver fornecimento do serviço em virtude de 
feriado ou não funcionamento do local da prestação do serviço, ao valor diário de R$ 19,00 (dezenove reais). 
Ou seja, apenas serão considerados os dias efetivamente trabalhados. Sendo assim, houve um reajuste de 
11,76% (onze vírgula setenta e seis por cento) em relação à CCT/2019.   

Parágrafo primeiro. Nos casos em que haja a prestação de serviço parcial, por exemplo, nas jornadas de 12 
x 36 horas, o valor dos TICKET´s será proporcional aos dias trabalhados, ou seja  R$ 19,00 (dezenove reais) 
vezes o número de dias efetivamente trabalhados no mês de competência.  

Parágrafo segundo. Os empregados que trabalhem em jornada igual ou inferior a 06 horas diárias farão jus 
à alimentação proporcional a quantidade de horas efetivamente trabalhadas.  

Parágrafo terceiro. Conforme previsto na Legislação pertinente, as empresas descontarão dos seus 
funcionários o valor correspondente à sua participação neste benefício, no limite de 20% (vinte por cento) do 
total deste, aplicando-se, em caso de desconto e não fornecimento do benefício ou de descumprimento, as 
penalidades previstas nesta CCT. 

Parágrafo quarto. Recomenda-se que as empresas firmem convênio com o PAT (Programa de Alimentação 

do Trabalhador), mediante consulta à SRTE/AL, para que assim possam se beneficiar dos incentivos Fiscais 
e estarem isentas de incidências Previdenciárias, do FGTS e Trabalhistas sobre o benefício previsto nesta 
Cláusula. 

  

  
  
  
 

Auxílio Saúde  
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PLANO DE ASSISTÊNCIAS MÉDICA E AMBULATORIAL  
 
 

Fica também convencionado que a partir da data da sua admissão na empresa, os trabalhadores integrantes 
do segmento de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana, Prestação de Serviços e Terceirização de Mão 

de Obra de um Modo Geral, representada pelas entidades sindicais ora convenentes farão parte do PLANO 
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DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL, em favor dos mesmos, seja eles associados ou não a 
entidade classista obreira, extensivo a até 04 (quatro) dos seus dependentes legais por eles indicados, desde 
que menores de 18 anos, com entidade clínica médica do Estado conveniada com o SINDLIMP/AL e 
durante a vigência desta Convenção. Assim, objetivando a redução dos custos operacionais, o 
SINDLIMP/AL firmará Convênio com uma empresa privada especializada em Assistência Médica de Grupo,  
extensivo a toda a categoria, devendo as empresas a que estão ligados os trabalhadores beneficiários,  
responsabilizarem-se pelas informações para fins de elaboração das Carteiras de Beneficiados de seus 
empregados, para descontos das mensalidades em folhas de pagamentos e pelos respectivos repasses 
mensais ao SINDLIMP/AL. O valor do desconto mensal deste benefício ora conveniado com a “Empresa de 

Assistência Médica de Grupo” é na ordem de R$ 10,00 (Dez reais), por funcionário associado ao 
SINDLIMP/AL e de R$ 20,00(vinte reais) para o trabalhador não associado ao mesmo, importânc ias estas 
que serão recolhidas na conta bancaria do SINDLIMP/AL ou entidade credenciada, até o dia 10 do mês 
subseqüente, via Ficha de Compensação Bancária ou outro documento correspondente, dependendo tal 
desconto, no entanto, da prévia anuência expressa do trabalhador. 

Parágrafo único. As empresas deverão acatar possíveis desistências de tal convênio por parte de 

qualquer dos seus empregados. A falta de recolhimento ou de pagamento de quaisquer valores descontados 
dos trabalhadores caracterizará apropriação indébita e a sua inadimplência junto à empresa responsável pela 
prestação dos serviços objeto dos benefícios acima estabelecidos, a impedirá de obter o CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE DO SINDICATO OBREIRO, arcando com todas despesas e respectivas obrigações  
pertinentes em favor do seu empregado ou respectivos beneficiários, pela omissão da obrigação de fazer,  
sem prejuízo das demais cominações previstas nesta CCT. 

 
Outros Auxílios  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO BENEFÍCIO SOCIAL OBREIRO  
 
 

Será concedido, nos moldes e nas condições previstas em Anexo a esta CCT, auxílio funeral no caso de 
falecimento do trabalhador, denominado "Benefício Social Obreiro". 

Parágrafo primeiro. As empresas recolherão, à título de contribuição social e até o 10º dia de cada mês, o 

valor de R$ 8,00 (oito reais) por empregado, tendo como base a quantidade de empregados constante do 
campo “total de empregados do último dia” informado no CAGED (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados) mais atualizado. 

Parágrafo segundo.  O empregador que por ocasião do óbito estiver inadimplente por falta de pagamento,  
pagamento após o dia do vencimento ou efetuar o recolhimento por valor inferior ao devido, responderá 

perante o empregado ou a seus dependentes, por multa equivalente ao triplo dos benefícios previstos, em 
espécie e à vista, que deverá ser quitada juntamente com as verbas rescisórias, ou, na ausência destas, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, além da multa de 50% (cinquenta por cento) do maior piso salarial desta 
categoria, por cada empregado do segmento não atendido pelos benefícios previstos. De igual forma, tendo 
em vista o caráter obrigatório, o não repasse dos valores arrecadados em obediência a esta Cláusula 
consistirá em crime de apropriação indébita, responsabilizando-se criminal e civilmente o empregador infrator.  

Parágrafo terceiro. Por se constituir numa obrigatoriedade, o cumprimento deste benefício e a sua previsão 
financeira deverão constar de todas as planilhas de custos e editais de licitação alcançados por esta CCT, 
em consonância com o art. 444 da CLT. No mesmo sentido e ante o caráter eminentemente assistencial, o 
Auxílio Funeral não tem natureza de salário por não se constituir em contraprestação de serviços.  

Parágrafo quarto. Como se trata de um benefício obreiro e que visa única e exclusivamente atender às 

necessidades do trabalhador, o Auxílio Funeral de que trata esta Cláusula será gerenciado pelo 
SINDLIMP/AL, devendo este, sempre que solicitado, prestar contas e/ou informações contábeis de direito . 
Sempre que necessário à comprovação do cumprimento desta CCT e nas homologações trabalhistas deverá 
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ser apresentado o Certificado de Regularidade desta Cláusula conjuntamente por meio das Entidades 
Sindicais signatárias. 

Parágrafo quinto. Além do Auxílio Funeral obrigatório de que trata o caput desta cláusula, os empregadores 
poderão contratar seguro de vida em grupo em prol de seus empregados, facultado aos trabalhadores,  

vinculados a esta CCT, a contribuição de até 10% (dez por cento) dos prêmios mensais, a ser descontado 
em folha de pagamento, dos trabalhadores interessados e que aderirem expressamente a tal benefício.  

 
 

Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades  

 
Normas para Admissão/Contratação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEI Nº 13.467/2017  
 
 

As partes estabelecem que os contratos de trabalho em curso deverão observar as novas normas que 
regulam as relaçõs individuais e coletivas de trabalho estabelecidas pela Lei Federal Nº 13.467/2017.  

 
Desligamento/Demissão  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DESLIGAMENTOS DOS EMPREGADOS  
 
 

Os empregados em regime de Aviso Prévio, dispensados sem justa causa ou que tenham solicitado 

demissão e que, comprovadamente, obtiverem novo emprego durante tal período, poderão solicitar o seu 
descumprimento, sem prejuízo da remuneração correspondente aos dias já trabalhados. 

Parágrafo primeiro. O Sindicato Obreiro não procederá à homologação de rescisão de contrato de trabalho 
nos casos de dispensa abaixo relacionados: 

a) da empregada gestante e no período de 05 (cinco) meses, contados da data do parto; 

b) do empregado sindicalizado, a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representante sindical 
e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato;  

c) de empregado, comprovadamente, doente em período de licença médica, de beneficio ou acidentado.  

Parágrafo segundo. O disposto no Parágrafo anterior não se aplica às hipóteses em que o empregado pedir 
demissão. 

Parágrafos terceiro. As homologações das rescisões de contratos de trabalho dos trabalhadores, 
independente do local em que se situe a sede da empresa e o motivo do desligamento , deverá ser 
realizada a assistência à rescisão do contrato de trabalho de acordo com o previsto no § 1º do Artigo 477 da 
CLT, ou seja, somente será homologada nas instalações do SINDLIMP/AL e devidamente assinada pelo 
Presidente do sindicato ou por quem este designar, sob pena de nulidade. (EMENTA N.º 3 da Portaria 01 de 
22.02.2002 da Secretaria de Relações do Trabalho) e com a apresentação obrigatória dos seguintes 
documentos: 
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a) Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em seis (06) vias. 

b) Extrato Analítico do FGTS de todo o tempo laboral, se por iniciativa da empresa. 

c) CTPS- Carteira do Trabalho e Previdência Social devidamente anotada. 

d) CD do Seguro Desemprego (nas Demissões). 

e) Carta de Desligamento. 

f) Guia de Recolhimento da Multa do FGTS - (nas Demissões). 

g) Carta de Preposto, com identificação do designante e, se tratando de representante Sócio da empresa, 
cópia do Contrato Social que comprove tal condição. 

Parágrafo quarto. Todas as HOMOLOGAÇÕES DE RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO deverão 
ser agendadas com o SETOR DE HOMOLOGAÇÕES do SINDLIMP com o mínimo de 48 (quarenta e oito) 
horas úteis de antecedência. A falta de apresentação de qualquer um dos documentos acima, por culpa, dolo 
ou falta de atenção da empresa, implicará na recusa do SINDLIMP/AL em efetuar a homologação e na 
aplicação das sanções legais, inclusive aquelas pertinentes ao atraso do pagamento de rescisões, previstas  
na CLT. 

Parágrafo quinto. As empresas comunicarão por escrito ao empregado, os motivos de sua dispensa no caso 
de justa causa, bem como nos casos de suspensão disciplinar e/ou advertência que forem destinadas aos 
mesmos, bem como no caso de recebimento e devolução da CTPS ao empregado, sob pena de responder 
por quaisquer prejuízos ao trabalhador pela omissão da obrigação de fazer.  

Parágrafo sexto. O contrato de trabalho poderá ser extinto por comum acordo entre as empregado e 
empregador, conforme disposto no art. 484-A da CLT. 

Parágrafo sexto. No cumprimento desta Cláusula, deverá ser observado o que preconiza a Cláusula Décima 
Segunda desta CCT. 

 
Mão-de-Obra Temporária/Terceirização  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO  
 
 

Poderão as empresas celebrar CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO de que trata o art. 443 da CLT 
e, de acordo com o que dispõe a Lei nº 9.601 de 21 de janeiro de 1998, entre o Sindicato Profissional e a 
Empresa interessada e com a anuência dos trabalhadores, sendo imprescindível a Assistência Sindical . 

Parágrafo primeiro. Pela presente, fica autorizada a utilização do “TRABALHO EM REGIME DE TEMPO 
PARCIAL”, nos exatos termos do Artigo 58-A, da Consolidação das Leis do Trabalhado, acrescentado pela 
Medida Provisória nº 1.779-10 de 06/05/1999. 

Parágrafo segundo. No caso de novas contratações, a aplicação do regime disposto nesta cláusula 
dependerá exclusivamente do interesse do empregador, desde que o empregado seja inequivocamente 
esclarecido a respeito. 
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Parágrafo terceiro. Nos casos de contratos de trabalho já existentes, a aplicação do disposto nesta 
cláusula dependerá de opção do empregado, mediante documento padrão da empresa, com a devida 
participação do Sindicado Obreiro. 

Parágrafo quarto. Fica autorizada a suspensão do contrato de trabalho, nos termos e condições do Artigo 
476-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 
Outros grupos específicos  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE  
 
 

Os trabalhadores contratados na modalidade de trabalho intermitente prevista no art. 452-A da CLT, ao final 
de cada período de prestação do serviço, receberá o pagamento das parcelas previstas em até 10 dias 
corridos contados do último dis de prestação do serviço. 

 
Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUSESSÃO DE CONTRATOS  

 
 

Dispensa-se o cumprimento de aviso prévio no caso de contratação do empregado pela empresa sucessora 
que, por seu turno, ficará obrigada à contratação dos empregados estáveis.  

Parágrafo único. Dispensam-se os benefícios anteriores concedidos em função das particularidades do 
contrato de prestação de serviços anterior, não se configurando redução salarial.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO REAPROVEITAMENTO PROFISSIONAL  
 
 

As empresas do segmento empresarial representadas pelo SEAC/AL que forem vencedoras 

em processo licitatório de contratos públicos ou privados de prestação de serviço poderão 
reaproveitar no todo ou em parte a mão-de-obra disponibilizada pelo encerramento do contrato 
de trabalho da empresa que perdeu o contrato, devendo para tanto o empregado manifestar 
se aceita ou não ser contratado pela empresa vencedora. 

Parágrafo Primeiro. As partes estabelecem que, se o empregado estiver cumprindo aviso 

prévio e for admitido pela empresa vencedora do contrato de prestação de serviços, neste 
caso, o pedido de dispensa de cumprimento do aviso prévio deverá ser aceito pelo seu 
empregador e obrigatoriamente o contrato de trabalho será extinto por acordo entre 
empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: os 

dias efetivamente trabalhados no período do aviso prévio, metade da indenização sobre o 
saldo do FGTS, isto é, multa de 20% sobre o saldo do FGTS, e na integralidade, as demais 
verbas trabalhistas. 
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Parágrafo Segundo. Fica estabelecido entre as partes que o empregado que não estiver 

cumprindo aviso prévio, mas for reaproveitado pela empresa vencedora do contrato de 
prestação de serviços, neste caso, o contrato de trabalho será extinto por acordo entre 
empregado e empregador, ficando o empregado dispensado do cumprimento do aviso prévio 

(em razão da obtenção de novo emprego) e o empregador dispensado do pagamento dos dias 
não trabalhados, cabendo ao empregado o pagamento da indenização sobre o saldo do 
FGTS, isto é, multa de 20% sobre o saldo do FGTS e na integralidade as demais verbas 
trabalhistas. 

Parágrafo Terceiro. As partes estabelecem, ainda, que se o empregado não for reaproveitado 

pela empresa vencedora do contrato de prestação de serviços e se seu empregador não tiver 

local para transferi-lo, dentro de sua base territorial, neste caso, o contrato será rescindido 
pela forma imotivada e caberá ao empregador proceder à anotação na CTPS, comunicar a 
dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e 
na forma estabelecidos no art. 477 da CLT. Havendo a transferência, esta não poderá violar 
os preceitos da Súmula nº 29 do TST. 

Parágrafo Quarto. Quando a empresa entregar os avisos prévios aos seus empregados em 

razão da proximidade do término do contrato de prestação de serviço e por qualquer motivo 
der continuidade ao referido contrato caberá ao respectivo empregador reconsiderar o ato, 
antes de seu termo, visando à preservação do emprego, com o objetivo de dar segurança 
econômica ao trabalhador e incorporá-lo ao organismo empresarial, cabendo ao empregado 
aceitar a reconsideração (princípio da continuidade das relações trabalhistas). 

Parágrafo Quinto. No encerramento do contrato de prestação de serviços entre o 

empregador e o tomador de serviço poderá a empresa vencedora efetuar a assinatura do novo 
contrato de trabalho na CTPS do trabalhador reaproveitado, independentemente da devida 
baixa do contrato anterior, o que se concretizará com a homologação da rescisão na Entidade 
Sindical Laboral. 

  

  
 

 
Relações de Trabalho –  Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  

 
Normas Disciplinares  

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ADVERTÊNCIA OU SUSPENSÃO  
 
 

A todo empregado suspenso ou advertido disciplinarmente será entregue o termo formal discriminando o 
motivo da punição que deverá ser assinado por ele e visado pelo diretor da empresa. Recusando-se o 
empregado a assinar, o comunicado será válido quando assinado por 2 (duas) testemunhas. 

 
 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Duração e Horário  
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA JORNADA DE TRABALHO E DAS HORAS EXTRAS  
 
 

A jornada de trabalho desta categoria profissional é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentas 

e vinte) horas mensais, porém, nos casos da necessidade de trabalho em horário extraordinário, a empresa 
deverá comunicar este fato ao empregado envolvido, até duas horas antes do término da sua jornada normal 
de trabalho, assegurando-lhes um lanche compatível se este exceder em pelo menos uma (1) hora. 

Parágrafo Primeiro - O pagamento das horas extras realizadas será efetuado com um acréscimo de 60% 

(sessenta por cento) sobre o valor da hora normal, podendo tais horas, serem parcial ou totalmente 
compensadas, segundo os interesses da empresa e do empregado.  

Parágrafo Segundo - Os empregados que trabalharem em dias de repouso ou feriados, farão jus a horas 
extras, exceto os empregados que trabalhem na jornada 12x36 horas. 

  

 

Compensação de Jornada  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA COMPENSAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS E DO HORÁRIO NOTURNO  
 
 

Objetivando a preservação dos níveis de emprego, as partes desde já convencionam a instituição do 

“SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA E HORAS DE TRABALHO”, nos termos do art. 59 da CLT, 
com redação dada pela MP nº 1.779-8, de 11 de março de 1999, estabelecendo-se desde logo que serão 
consideradas as horas trabalhadas e as compensadas na mesma proporção, ou seja, uma hora compensada 
para cada hora trabalhada, devendo sua operacionalização e controle ser definidos após entendimento entre 
as partes. Excetuam-se os dias trabalhados aos domingos e feriados e os casos de utilização da escala de 
revezamento, em que se adotará o critério legal. 

Parágrafo primeiro. As Empresas poderão adotar a jornada especial de 12X36, 12 (doze) horas corridas de 
trabalho por 36 (trinta e seis) horas corridas de descanso, sem redução do salário, respeitados os pisos 
salariais da categoria. Para os empregados que trabalham sob o regime especial é obrigatória a concessão 
de um intervalo para repouso ou alimentação na forma da lei, o qual será de, no mínimo, 1 (uma ) hora 
contínua. Na hipótese de não concessão, incidirá penalidade ficando o empregador obrigado a remunerar o 
período correspondente com um acréscimo de 60% (sessenta por cento) sobre o valor da remuneração da 
hora normal de trabalho e, nos casos em que esta jornada seja realizada em horário noturno, será também 
devido o pagamento do adicional noturno correspondente, este com acréscimo de 25% (vinte e cinco por 

cento) sobre o valor da hora normal. Observar-se-á o disposto na Súmula 444/TST. A remuneração mensal 
pactuada para jornada 12x36 abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo 
descanso em feriados, nos termos do art. 59-A da CLT. 

Parágrafo segundo. Nos termos da Súmula 85/TST, será admitida jornada de 09h diárias, desde que não 
ultrapasse os limites semanal e mensal previstos em Lei, não se fazendo necessários acordos individuais de 
compensação neste sentido. 

Parágrafo terceiro. Sempre que for realizado trabalho noturno, nos termos do art. 73 da CLT, será pago 
adicional correspondente no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora normal de 
trabalho, independentemente do sistema de horário adotado, considerando-se como noturno o trabalho 
realizado entre as 22:00 horas de um dia e às 05:00 horas do dia seguinte.  
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Parágrafo quarto. Considerando-se a jornada de trabalho semanal de 44 (quarenta e quatro) horas, fica 
convencionado que as 04 (quatro) horas a serem trabalhadas nos sábados poderão ser distribuídas durante 
a semana de segunda a quinta-feira, sem a necessidade de formalização de acordo particular entre 
empregador e empregado. 

 
Controle da Jornada  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO REGISTRO DO HORÁRIO DE TRABALHO  
 
 

O horário de trabalho poderá ser registrado pelos empregados em cartão, papeleta, livro de ponto, cartão 

magnético ou, ainda, por outros meios eletrônicos aceitos legalmente, ficando as empresas obrigadas a colher 
assinatura dos empregados ao final do período de fechamento do ponto no respectivo meio de controle, 
podendo as empresas dispensar a marcação do intervalo de repouso e alimentação, conforme a legislação 
em vigor. 

Parágrafo primeiro. O horário que será anotado nos controles é o de efetiva entrada e saída do trabalhador,  
devendo ser observado o rigor das anotações especialmente em casos em que não há rendição do posto de 
trabalho. 

  

Parágrafo segundo. Ficam as empresas autorizadas a implantar o denominado "ponto web", nos termos 
previstos na legislação aplicável à espécie. 

  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DE JORNADA POR EXCEÇÃO  

 
 

Para os empregados que estejam subordinados a horário de trabalho, fica 

expressamente ajustado que a empresa poderá adotar, em substituição aos sistemas 

convencionais de anotação de horário de trabalho dos empregados, o controle de frequência 

por exceção. Para tanto, deverão ser anotadas apenas as exceções ocorridas durante a 

jornada de trabalho, desde que os empregados tenham, a qualquer momento, acesso às 

informações para consultas e acompanhamento dos registros feitos pela empresa. 

Periodicamente, a empresa emitirá um relatório individual de exceções para que o empregado 

possa concordar ou não com registros nele efetuados, nos termos permitidos pelo TST 

(Processo Nº TST-RR-2016-02.2011.5.03.0011). 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Campanhas Educativas sobre Saúde  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS  
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Os Sindicatos Patronal e Laboral, bem como as empresas do setor, envidarão todos os esforços no sentido 
de implementar campanhas educativas, divulgando entre os colaboradores formas de prevenção e combate 

às doenças infectocontagiosas, e difusão da educação escolar visando a maior qualidade de vida comunitária 
e prevenindo a violência. 

 
 

Relações Sindicais  

 
Representante Sindical  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL  
 
 

As empresas facilitarão o acesso dos representantes legais do Sindicato Obreiro as suas instalações, para 
afixação de avisos e divulgação de suas informações aos seus associados . 

Parágrafo primeiro. Fica assegurado ao Diretor-Presidente e demais Diretores do Sindicato dos Empregados 
de Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana no Estado de Alagoas, os benefícios da Lei que 
rege a matéria. 

Parágrafo segundo. Fica assegurado ao Diretor Presidente do SINDLIMP, o direito a sua requisição 
permanente durante o seu mandato sindical e na vigência da presente Convenção, com ônus para a empresa 
requisitada. 

Parágrafo terceiro. Os demais Diretores deste Sindicato suscitante poderão ser requisitados pelo Diretor 
Presidente do mesmo, desde que haja comunicação expressa, com antecedência de 72 (setenta e duas) 
horas, para participarem em Congressos, Seminários, Curso de Formação, Assembleias da Categoria,  
Reunião da Diretoria do Sindicato suscitante, discussão de proposta de Instrumentos Coletivos, 01 (um) por 
empresa e, no máximo de 15 (quinze) dias por ano sem ultrapassar 02 (dois) dias por mês.  

Parágrafo quarto. Serão realizados, durante a vigência desta convenção, 02 (dois) encontros anuais para 
serem discutidas às questões relativas às relações coletivas de trabalho e a efetiva aplicação da presente 
Convenção, observando-se, ainda, o constante nos parágrafos seguintes. 

Parágrafo quinto. Fica convencionado que as empresas fornecerão, quando solicitado, documentos 
comprobatórios de cumprimento de qualquer das cláusulas da presente Convenção, sob pena de responder 
judicialmente por tal obrigação. 

Parágrafo sexto. As controvérsias resultantes desta Convenção serão dirimidas pela Justiça do Trabalho.  

Parágrafo sétimo. Será considerado o dia 16 de maio, como sendo o dia do trabalhador de Asseio, 
Conservação, Limpeza Urbana, Prestação de Serviços e Terceirização de Mão de Obra, sendo facultativo o 
trabalho. 

Parágrafo oitavo. Fica assegurada a liberação de um Dirigente Sindical, o qual será indicado pelo Sindicato 
Profissional, com ônus para a empresa cessionária, na vigência da presente convenção, sem prejuízo do 
constante do parágrafo segundo desta Cláusula. 
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Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAL E ASSISTENCIAL  
 
 

As empresas descontarão em folha de pagamento, mensalmente, o percentual de 2,0% (dois por cento), 

sobre o salário base de seus empregados ASSOCIADOS ao SINDLIMP/AL, a título de CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL, repassando a importância para o Sindicato obreiro em até 05 (cinco) dias úteis contados do efetivo 
desconto. 

Parágrafo primeiro. Exclusivamente no mês em que for pago o aumento salarial objeto desta convenção 
coletiva, será descontado dos trabalhadores desta categoria profissional e beneficiados pelo presente 
instrumento coletivo nos termos constantes desta Cláusula, o valor correspondente a 04% (quatro por cento) 
do seu salário base, a título de CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL, valor este que deverá ser 
recolhido pelas empresas ao Sindicato, até 10 (dez) dias a contar da data do referido desconto, por força da 
decisão soberana da Assembleia Geral, como faculta a letra “e” do art. 521, da CLT e no art. 8º, IV da 
Constituição Federal. 

Parágrafo segundo. Os empregados desta categoria profissional dispõem de 10 (dez) dias, contados do 
desconto acima descrito, para apresentar por escrito sua oposição ao desconto, pessoalmente perante o 
Sindicato Obreiro, em atendimento ao novo entendimento firmado pela Orientação Nº 03 da Coordenadoria 
Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (CONALIS - MPT) firmada em 05/05/2010, já ratificada pela 
Procuradoria Regional do Trabalho na 19a Região nos autos do Processo 000583.2009.19000/4, em 
20/07/2010. 

Parágrafo terceiro. No mês em que se descontar na folha de pagamentos a Contribuição Assistencial em 
favor do Sindicato Obreiro fica automaticamente suspenso o desconto da Contribuição Social relativo aos 
trabalhadores associados ao SINDLIMP/AL. 

Parágrafo quarto. A alegação de desconhecimento desta Convenção Coletiva de Trabalho por part e das 
Empresas e dos Empregados, não constituirá motivo bastante para isentá-los das suas obrigações de fazer,  
e cumprimento do que está convencionado; 

Parágrafo quinto. Pela presente e pelo disposto na Portaria nº 3.233, de 29/12/83 do Ministério do Trabalho,  
as empresas estão obrigadas a efetuar os recolhimentos dos descontos acima referidos, mediante relação 

dos empregados constando todos os dados que possibilitem sua identificação bem como os valores a eles 
pertinentes, sob pena de responder em Ação de Cumprimento por obrigação de fazer, arcando com o ônus 
das despesas cartoriais e honorários advocatícios pertinentes.  

  
  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA TAXA ASSISTENCIAL PATRONAL  
 
 

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, não assoc iadas ao SEAC/AL, contribuirão 

anualmente e uma única vez para o Sindicato Patronal com a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 
reais), a ser recolhida até o dia 30 de junho de 2020, na sede do Sindicato Patronal ou onde este indicar, 
tudo de acordo com orientação emanada do Supremo Tribunal Federal – STF nos Processos RE 220.700-1 
–(DJ de 13.11.1998) e RE 189.960-3 – (DJ de 17.11.2000). 
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Parágrafo primeiro. Em caso de recolhimento posterior a data acima, a empresa inadimplente estará sujeita 
ao pagamento adicional de juros de mora à razão de 1% (Um por cento) por mês ou fração de atraso e 
também ao pagamento de uma multa de 2% (Dois por cento) sobre o montante (principal mais juros).  

Parágrafo segundo. O cumprimento desta Cláusula deverá observar o que preconiza a Cláusula Décima 
Segunda desta CCT. 

  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA NACIONAL  

 
 

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho deverão recolher a contribuição 
confederativa nacional com vencimento em janeiro/2020, consoante inciso IV, art. 8o da Constituição Federal,  
no valor vinculado ao porte da empresa e calculado pelo resultado da multiplicação da quantidade de 
empregados existentes em janeiro de 2020, atestado pelo respectivo CAGED, por R$ 4,00 (quatro reais). 

Parágrafo único. O cumprimento desta Cláusula deverá observar o que preconiza a Cláusula Décima 
Segunda desta CCT.   

  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO SINDICAL  
 
 

O SINDLIMP/AL e SEAC/AL emitirão para toda e qualquer empresa um CERTIFICADO DE REGULARIDADE 

DE SITUAÇÃO, atestando que a mesma está atuando de forma regular e segundo os princípios estabelecidos 
nesta convenção coletiva de trabalho, documento este que passará a ser obrigatório em toda e qualquer 
licitação promovida pelos órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, direta, autárquica 
e fundacional, a título de documentação relativa a regularidade fiscal, e será válido por 60 (sessenta) dias, 
em consonância com o disposto nos artigos 607 e 608 da CLT, que assim dispõem: 

Parágrafo primeiro. O certificado de regularidade de situação emitido pelo SINDLIMP/AL será entregue no 
prazo de 48 horas úteis após a protocolização do pedido, este obrigatoriamente acompanhado dos seguintes 
documentos, em originais ou cópias autenticadas:  

a) guia de recolhimento da contribuição sindical obreira dos últimos dois anos (SINDLIMP/AL); 

b) guia de recolhimento da contribuição assistencial obreira dos últimos dois anos (SINDLIMP/AL); 

c) comprovante de pagamento da mensalidade associativa dos últimos 12 (doze) meses;  

d) cópia do contrato social devidamente registrado no respectivo órgão competente;  

e) pagamento da taxa, caso não seja associado ao SINDLIMP/AL;  

f) comprovante de pagamento do Benefício Social Obreiro relativo aos últimos dois anos. 

Parágrafo segundo. As empresas que não possuam estabelecimento matriz, filial, escritório, ou contratos de 
prestação de serviços no Estado de Alagoas, obterão o certificado de regularidade de situação mediante 
apresentação dos documentos acima elencados pertinentes ao domicílio de sua sede.  
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Parágrafo terceiro. O Certificado de Regularidade de Situação emitido pelo SEAC/AL será entregue no prazo 
de 48 horas úteis após a protocolização do pedido, este obrigatoriamente acompanhado dos seguintes 
documentos, em originais ou cópias autenticadas: 

a) guia de recolhimento da contribuição sindical patronal dos últimos 02 (dois) anos (SEAC/AL); 

b) guia de recolhimento da contribuição assistencial patronal dos últimos 02 (dois) anos (SEAC/AL); 

c) guia de recolhimento da mensalidade sindical associativa patronal dos últimos 12 (doze) meses 
(SEAC/AL); 

d) cópia do Contrato Social devidamente registrado no respectivo órgão competente;  

e) pagamento da taxa em caso de não ser associado do SEAC/AL; 

f) comprovante de pagamento do Benefício Social Obreiro relativo aos últimos dois anos.  

Parágrafo quarto. Em virtude do princípio da livre associação sindical, as empresas não sindicalizadas que 
possuam sede, filial ou escritório no Estado de Alagoas, ou que mantenham contrato de prestação de serviços 
no Estado de Alagoas, obterão o certificado de regularidade de situação mediante a apresentação dos 
documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “d”, ficando desobrigadas da apresentação dos documentos 
constantes na alínea “c”.  

Parágrafo quinto. As empresas que possuam sede ou filial fora do Estado de Alagoas, e que não mantenham 
contrato de prestação de serviços no Estado de Alagoas, obterão o certificado de regularidade de situação 
mediante a apresentação dos documentos elencados nas alíneas “a” e “b”, correspondentes ao domicílio de 
sua sede, ficando desobrigadas da apresentação dos documentos constantes na alínea “c”.  

 
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DAS INFRAÇÕES  
 
 

Às infrações cometidas por falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Instrumento 
Coletivo, serão aplicadas as penalidades previstas nesta CCT, em favor da parte prejudicada. 

Parágrafo único. As empresas pagarão aos seus empregados o acréscimo salarial decorrente desta 
Convenção, de forma retroativa a sua data base e de uma só vez, no primeiro mês de competência seguinte 
ao do seu registro na SRTE/AL, sem nenhum acréscimo legal a titulo de multa contratual ou afim. Havendo 
atraso no pagamento dos valores salariais, além do previsto nesta cláusula, será imposta a empresa infratora,  
multa contratual por empregado prejudicado, na mesma base do Parágrafo 8ª do Art. 477 da CLT.  

 
Outras disposições sobre representação e organização  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DO CUMPRIMENTO  
 
 

Todos os integrantes da categoria profissional e econômica, representados pelo SINDLIMP/AL e SEAC/AL,  

obrigam-se a cumprir todas as cláusulas e condições da presente convenção coletiva de trabalho, facultando-
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se aos sindicatos convenentes amplo poder de fiscalização, como permanentes colaboradores do trabalho 
desenvolvido pelo Ministério do Trabalho. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Outras Disposições  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS GENERALIDADES  
 
 

As empresas se obrigam a aceitar os atestados médicos justificativos de ausência aos serviços emitidos pelo 

INSS e seus conveniados, bem como os emitidos pelos serviços médicos e odontológicos do Sindicato 
Profissional e seus conveniados, desde que aprovados por seu departamento médico e que se refiram 
a tratamento médico ou consulta exclusiva dos seus empregados. 

Parágrafo primeiro. As empresas liberarão do expediente, sem prejuízo da remuneração, as empregadas 
gestantes que tiverem que se submeter a exame pré-natal, desde que a necessidade do exame seja 
reconhecida por médicos do INSS, do Sindicato Profissional ou Empresa.  

Parágrafo segundo. As empresas ficam obrigadas a fornecer aos seus empregados contracheques que 

contenham especificações relativas à remuneração e respectivos descontos e o valor dos depósitos na conta 
do FGTS. 

Parágrafo terceiro. Se necessários, as empresas fornecerão os Equipamentos de Proteção Individual, - EPI, 
e quando exigidos, os uniformes para o exercício da função, os quais será composto por 01 (um) conjunto 
por ano, sem qualquer ônus para o empregado, que por sua vez obrigar-se-á a usá-lo e conservá-lo. 

Parágrafo quarto. Entende-se por conjunto de uniforme, 02 (duas) blusas ou batas e 02 (duas) calças ou 
bermudas, ou 02 (dois) macacões ou ainda 02 (dois) vestidos conforme padrão da empresa.  

Parágrafo quinto. Os empregados que pedirem demissão ou forem demitidos por justa causa, no período de 
06 (seis) meses, contados da data do recebimento do uniforme, obrigar-se-ão a devolvê-los ou a efetuar o 
pagamento de 50% (cinqüenta por cento) do valor dos mesmos, desde que o valor seja comprovado pela 
empresa. 

Parágrafo sexto. As empresas fornecerão, a todos os empregados que solicitarem, os vales-transportes 
nos termos da Lei pertinente, os quais poderão ser representados por “senhas dos VALES TRANSPORTES” 
ou “CARTÕES DE VALES TRANSPORTES ELETRÔNICOS” , sem que, neste caso, resulte em incidências 
para fins previdenciários, para recolhimento do FGTS ou como incrementos salariais para quaisquer efeitos. 

Parágrafo sétimo. Opcionalmente, as empresas poderão deixar de entregar os VALES-TRANSPORTES aos 

seus empregados se colocar a disposição dos mesmos, veículos coletivos ou afins, próprios ou contratados, 
para transportá-los com exclusividade, às proximidades dos respectivos locais de trabalho ou de suas 
residências, os quais utilizarão preferencialmente os percursos convencionais do sistema de transportes 
urbanos da localidade, podendo efetuar os respectivos descontos  legais previstos na Lei. 

Parágrafo oitavo. No caso de serviços prestados em Cidades que não possuem sistema de transporte 
público municipal regular, operados diretamente pelo poder público ou mediante delegação, em linhas de 

transporte regulares e com tarifas fixadas por autoridade competente, as empresas poderão disponibilizar o 
pagamento deste benefício em espécie (pecúnia) sem que se configure natureza salarial neste pagamento.  

Parágrafo nono. Os benefícios estipulados nesta Convenção Coletiva de Trabalho serão objeto de 
compensação, na hipótese de existirem ou virem a existir, por ato compulsório do poder público, vantagens 
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diretas ou indiretas equivalentes e que visem o atendimento aos mesmos fins combinados ao presente ajuste, 
de forma a não estabelecer duplo pagamento, prevalecendo, entretanto, os benefícios mais vantajosos para 
os empregados. 

Parágrafo décimo. Expirado o prazo de vigência previsto, fica prorrogada automaticamente esta CCT, em 

todos os seus termos, caso outra não seja apresentada até 30 dias do seu término, estando às partes 
convenentes obrigadas a promoveram, no prazo de 30 dias, contados da data-base da Categoria, a 
formalização de sua ratificação pelas respectivas Assembleias Gerais, no caso de prorrogação. 

Parágrafo décimo primeiro. Na hipótese de ser esta CCT registrada na SRTE em data posterior ao início 
de sua vigência, fica desde já assegurado que os seus termos retroagirão à sua data-base. 

 

 
 

JOSE CARLOS ROBERTO DA COSTA  
Presidente  

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO EST DE AL  
 

 
 

PAULO NICACIO DA SILVA  
Presidente  

SINDLIMP AL  
 
 

 
ANEXOS  

ANEXO I - BENEFÍCIO SOCIAL OBREIRO  
 
 

BENEFÍCIO SOCIAL OBREIRO 

Da Introdução 

O denominado “Benefício Social Obreiro”, na forma de auxílio funeral, constitui melhoramento às condições 

laborais e sociais do trabalhador. É através deste direito, consignado em Convenção Coletiva de Trabalho e 
avalizado pelo art. 7º, XXVI da Constituição Federal/88 e pelo art. 611 da Consolidação das Leis do Trabalho,  
que serão consignados benefícios ao trabalhador e à sua família nas condições estabelecidas neste Anexo.  

A grande maioria dos trabalhadores pertencentes às categorias profissionais abrangidas pela presente 
Convenção Coletiva de Trabalho é formada por pessoas muito simples e de poucos recursos financeiros.  

Quando ocorre um infortúnio, um acidente de trabalho ou até mesmo o falecimento do obreiro, origina-se uma 
série de problemas de cunho social. Muitos destes trabalhadores são arrimo de famíl ia e, na ocorrência de 
fatalidades que impossibilitem o labor, passam a viver de forma precária junto com seus familiares. Mais sério 
é o problema em caso de morte do trabalhador, ocasião em que seus familiares não dispõem sequer de 
recursos imediatos para providenciar o funeral e/ou garantir a alimentação dos dependentes com a perda do 
arrimo familiar. É justamente ante esta realidade patente e constantemente observada na realidade da 
categoria profissional que urge o “Benefício Social Obreiro” ora estipulado. 
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Neste mesmo aspecto, as apólices de seguro (recomenda-se como complemento ao presente Benefício) e 
os benefícios da previdência social esbarram numa enorme gama de restrições legais e inúmeros outros 
requisitos burocráticos que dificultam e/ou impossibilitam o socorro imediato ao trabalhador e seus familiares. 

É de se observar que a legalidade deste Benefício se encontra patenteada na Nota Técnica Nº 92/2008 
emitida pela Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, na qual destacamos: 

  

22. Diante do quadro que se afigura perante os direitos estabelecidos em uma negociação coletiva, é 
consenso no mundo do trabalho a importância dos dispositivos negociados que trazem benefícios para o 
trabalhador além dos previstos em lei, tendo em vista que as entidades sindicais e empregadores podem 
estipular condições mais próximas à realidade de cada categoria do que a lei, que se aplica a todos 
indiscriminadamente. 

23. É exatamente nesse contexto que devem ser analisadas as cláusulas convencionadas que preveem 
benefícios ao trabalhador e à sua família em caso de infortúnio.  

26. Não se vislumbra, de uma análise perfunctória do tema, prejuízos ao trabalhador, mesmo em se tratando 
de um benefício condicionado ao pagamento prévio de um valor estipulado, dado que esse pagamento 

provavelmente não se confunde com o prêmio de uma apólice de seguros, especialmente em face de suas 
regras resultarem da livre negociação entre os trabalhadores e empregadores.  

27. Diante do exposto, do ponto de vista das relações do trabalho, e em face da liberdade de negociação 
entre as partes consagrada pela Constituição Federal, entende-se não haver ilegalidade na cláusula 
denominada “benefício social familiar”. 

  

Portanto, ante o Princípio da Liberdade Sindical consagrado internacionalmente pelas Convenções 87 e 98 
da Organização Internacional do Trabalho e pelo art. 8º da Constituição Federal, as associações profissionais 
são livres para negociar as condições de trabalho aplicáveis à categoria que representam. Ou seja, resta 
patente a legalidade da presente cláusula, especialmente por constituir inegável benefício ao trabalhador e à 
sua família. 

  

Do Cumprimento 

1. O cumprimento deste “Benefício Social Obreiro” será efetivado através de boletos de cobrança emitidos 
pelo Sindicato Laboral, os quais devem ser preenchidos com as seguintes informações: o Código de 
Recebimento Mensal da Transmissão de Dados ao MTE e a quantidade de empregados constante no campo 
“total de empregados do último dia”, do último CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) 
informado ao Ministério do Trabalho e Emprego. 

2. Será permitida a redução do número de trabalhadores pertencentes a outros sindicatos e não houver 
interesse de que os mesmos recebam o “Benefício Social Obreiro”. Deverá, assim, o empregador solicitar 
formal e antecipadamente a referida redução. 

3. Dispensa-se quaisquer relações nominais de trabalhadores, vez em que a base de cálculos será o CAGED.  

4. O não recolhimento no dia convencionado sujeitará o empregador às sanções previstas por inadimplência.  
Neste mesmo sentido, por mera liberalidade, poderá o gestor prorrogar a data do vencimento e sua aceitação 
não se constituirá em obrigação de concordância de futuras prorrogações.  
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5. Caso o empregador efetue recolhimento a maior ou em duplicidade, a diferença será devolvida, se 
solicitado por escrito, até o 20º (vigésimo) dia do mês de competência do recolhimento errôneo. Após essa 
data, ficam sustados quaisquer reembolsos, não sendo viável o desfazimento dos recolhimentos. 

6. A qualquer momento, poderá o Sindicato gestor solicitar do empregador a apresentação atualizada do 

CAGED e/ou outros documentos necessários à continuidade da concessão dos benefícios ou verificações de 
auditoria. 

  

Do Benefício Social Obreiro 

1. O “Benefício Social Obreiro” se dará através da comunicação do fato pelo empregador ao Sindicato gestor. 
Por se tratar de direitos garantidos ao trabalhador, a gestão do Benefício ficará a cargo do Sindicato obreiro.  

2. Tão logo os empregadores tenham ciência da ocorrência do falecimento ou de fato que poderá causar a 
impossibilidade para o trabalho, deverão formalizar a comunicação imediata ao Sindicato gestor.  

3. Ao formalizar o comunicado, os empregadores deverão preencher claramente os dados solicitados, os 
quais visam também alimentar as diversas estatísticas necessárias para elaboração de mapas demográficos 
e outras necessárias ao setor. 

4. Benefícios Específicos: 

  

a) Serviço Funeral 

Um agente habilitado será enviado até o local e tomará todas as providências, pagamentos e 
acompanhamento necessários ao funeral e sepultamento, independente da causa ou horário do falecimento.  

A carteira profissional do trabalhador juntamente com o atestado de óbito ou atestado de incapacidade 
profissional serão os únicos documentos necessários à imediata prestação dos serviços.  

A prestação personalizada dos serviços de funeral e sepultamento será custeada até o valor de R$ 1.000,00 
(mil reais), de acordo com o credo religioso da família. 

Ao comunicar o falecimento, o arrimo do falecido poderá optar por serviço de menor custo, ou mesmo 
dispensá-lo, e receber em dinheiro a diferença, juntamente com as parcelas da Manutenção de Renda 
Familiar. 

  

b) Assistência Financeira Imediata 

Verba única de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, ao arrimo do falecido em até 24 horas (vinte e 
quatro) horas úteis após a comunicação formal do falecimento. Se o falecimento for comunicado após o 

funeral, a verba que seria a ele destinada será paga juntamente com as parcelas da Manutenção de Renda 
Familiar. 

   

c) Manutenção da Renda Familiar 
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Verba mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo período de 12 meses, vencendo a primeira 5 (cinco) 
dias úteis após a simples entrega da carteira profissional do trabalhador juntamente com o atestado de óbito 
ou atestado de incapacidade profissional. 

Por ter cunho social e imediato, nos casos de falecimento do trabalhador em que haja mais de 1 (um) 
dependente, o benefício apenas será liberado mediante apresentação de alvará judicial neste sentido. 

Entende-se também por arrimo o parceiro(a) na união estável, mesmo se entre pessoas do mesmo sexo.  

Também será disponibilizada para a manutenção da renda familiar uma Cesta Básica Mensal pelo período 
de 12 meses, nos mesmos moldes da Cláusula “Da Alimentação do Trabalhador” constante desta CCT.  

  

d) Incapacitação Permanente para o Trabalho 

Também serão atendidos por este Benefício, nos mesmo moldes ora estabelecidos, os trabalhadores 
incapacitados para o trabalho em eventos que sejam de fácil detecção. Os demais serão atendidos pela 
Previdência Social. 

Farão jus aos benefícios previstos nos itens “b”e “c”.  

  

e) Comunicado de Eventos 

Para que o Assistido tenha direito aos serviços estipulados, o óbito ou a incapacitação permanente para o 
trabalho, por perda ou redução de sua aptidão física, deve ser comunicado formalmente ao Sindicato gestor, 
no prazo máximo e improrrogável de até 90 (noventa) dias da ocorrência.  

Transcorrido esse prazo, sem a manifestação expressa do empregador acerca do falecimento ou da 
incapacitação permanente do trabalhador, decairá o direito a tal assistência.  

  

f) Reembolso das Verbas Rescisórias 

O empregador será reembolsado até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais), do valor da rescisão trabalhista 
havida, contra apresentação da TRCT (Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho) e o CAGED (Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados informado ao Ministério do Trabalho e Emprego), em caso de 
incapacitação permanente, por perda ou redução da aptidão física, ou falecimento do trabalhador. 

  

Das Sanções por Inadimplência  

1. Para evitar que haja descompasso financeiro na administração deste Benefício, em caso de o empregador,  
por qualquer motivo, deixar de depositar mensalmente sua contribuição, ou pagar por quantidade de 
trabalhadores inferior a constante no campo “total de empregados do último dia”, do último CAGED (Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados informado ao Ministério do Trabalho e Emprego), deverá este 
reembolsar de imediato ao Sindicato gestor o valor, em dobro, do total da assistência a ser prestada ao 
trabalhador ou à sua família. 
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2. O empregador que deixar de efetivar os recolhimentos constituir-se-á em mora e os valores porventura não 
contribuídos serão devidos e passíveis de cobrança judicial.  

3. Uma vez obrigatório constar nas planilhas de custo, se não houver o devido repasse dos recursos auferidos 
por esta previsão, configurará ilícito penal de apropriação indébita conforme artigo 168 Código Penal.  

 
 

ANEXO II - ATA SEAC 1  
 
 

Anexo (PDF) 

  
 
 

ANEXO III - ATA SEAC 2  
 
 

Anexo (PDF) 

  
 
 

ANEXO IV - LISTA DE PRESENÇA SEAC  
 
 

Anexo (PDF) 

  
 
 

ANEXO V - ATA SINDLIMP  
 
 

Anexo (PDF) 

  
 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na 
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2020.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0714098, sugere-

se:
 

1. Quanto aos "Manuais": dado que o valor estimado em Planilha,
evento 0704195, foi de R$ 254,32, ou seja, 0,33% da estimativa
da mesma planilha, pugna-se que seja considerado insignificante
e mantido;

2. Quanto aos "Deslocamentos Interior/Maceió", dada a incerteza
de onde residirá o eventual contratado, dado que o valor
estimado em Planilha, evento 0704195, foi de R$ 997,13, ou seja,
1,31% da estimativa da mesma planilha, e baseou-se em
estimativa das Eleições de 2018 para a mesma contratação,
sobre o qual se aplicou correção de IGPM, conforme
refalado; pugna-se que seja considerado insignificante e mantido;

3. Quanto ao "Auxiliar de RH", que seja avaliada a possibilidade de
se utilizar como referência, o valor de R$ 1.188,88, extraído da
CCT 0714155, referente ao Nível IV, Auxiliar de Pessoal, da
Tabela Salarial.

 
Cordialmente.

 
Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 02/06/2020, às 09:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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RESOLUÇÃO No 322, DE 1o DE JUNHO DE 2020. 

 
 
 

Estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, 

medidas para retomada dos serviços 

presenciais, observadas as ações necessárias 

para prevenção de contágio pelo novo 

Coronavírus – Covid-19, e dá outras 

providências. 

 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, em licença 

médica, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

 

CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Nacional de Justiça a fiscalização e 

a normatização do Poder Judiciário e dos atos praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4o, I, 

II e III, da CF);  

 

CONSIDERANDO a declaração pública de pandemia em relação ao novo 

Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, de 11 de março de 2020, assim 

como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da OMS, 

de 30 de janeiro de 2020, e a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 

medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo Coronavírus; 

  

CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a 

necessidade de se assegurar condições mínimas para sua continuidade, compatibilizando-a 

com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 

usuários em geral; 

 

CONSIDERANDO que o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, em 

sessão realizada em 6 de maio de 2020, decidiu que estados e municípios, no âmbito de suas 
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competências e em seu território, podem adotar, respectivamente, medidas de restrição à 

locomoção intermunicipal e local durante o estado de emergência decorrente da pandemia do 

novo Coronavírus, sem a necessidade de autorização do Ministério da Saúde para a 

decretação de isolamento, quarentena e outras providências ao deferirem medida cautelar na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 6343, para suspender parcialmente a eficácia 

de dispositivos das Medidas Provisórias – MPs no 926/2020 e no 927/2020; 

 

CONSIDERANDO que alguns estados federados e municípios estão 

relativizando as regras de isolamento social, enquanto outros entes vêm enfrentando maiores 

dificuldades, chegando a instituir o regime de lockdown, de modo a impedir um regramento 

único para todos os tribunais do país; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um planejamento de 

retorno gradual às atividades presenciais, onde seja possível e de acordo com critérios 

estabelecidos por autoridades médicas e sanitárias; 

 

CONSIDERANDO a reunião do Comitê instituído pela Portaria CNJ no 

53/2020, responsável pelo acompanhamento e supervisão das medidas de prevenção ao 

contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19 tomadas pelos tribunais brasileiros, realizada em 

1o de junho de 2020;  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1o Estabelecer regras mínimas para a retomada dos serviços jurisdicionais 

presenciais no âmbito do Poder Judiciário nacional, nos tribunais em que isso for possível. 

Art. 2o A retomada das atividades presenciais nas unidades jurisdicionais e 

administrativas do Poder Judiciário deverá ocorrer de forma gradual e sistematizada, 

observada a implementação das medidas mínimas previstas nesta Resolução como forma de 

prevenção ao contágio da Covid-19.  
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§ 1o O restabelecimento das atividades presenciais deverá ter início por etapa 

preliminar, e poderá ocorrer a partir de 15 de junho de 2020, se constatadas condições 

sanitárias e de atendimento de saúde pública que a viabilizem. 

§ 2o Os presidentes dos tribunais, antes de autorizar o início da etapa preliminar 

a que alude o §1o deste artigo, deverão consultar e se amparar em informações técnicas 

prestadas por órgãos públicos, em especial o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária e as Secretarias Estaduais de Saúde, bem como do Ministério Púbico, da 

Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública. 

§ 3o No prazo de dez (10) dias, a contar da data em que decidirem pela 

retomada das atividades presenciais, os tribunais deverão editar atos normativos no âmbito de 

suas jurisdições, com o objetivo de estabelecer regras de biossegurança, em consonância com 

esta Resolução e com as Resoluções CNJ no 313/2020, no 314/2020 e no 318/2020, no que 

aplicável, promovendo adaptações, quando justificadas, tomando por base o estágio de 

disseminação da Covid-19 na área de sua competência. 

§ 4o Será preferencialmente mantido o atendimento virtual, na forma das 

Resoluções do Conselho Nacional de Justiça referidas no § 3o deste artigo, adotando-se o 

atendimento presencial apenas quando estritamente necessário. 

§ 5o Os tribunais poderão estabelecer horários específicos para os atendimentos 

e prática de atos processuais presenciais. 

§ 6o Os tribunais deverão manter a autorização de trabalho remoto para 

magistrados, servidores, estagiários e colaboradores que estejam em grupos de risco, até que 

haja situação de controle da Covid-19 que autorize o retorno seguro ao trabalho presencial, 

mesmo com a retomada total das atividades presenciais. 

Art. 3o Ficam autorizados os tribunais, a partir de 15 de junho de 2020, na 

normatização a ser editada, a implementarem as seguintes medidas: 

I – restabelecimento dos serviços jurisdicionais presenciais, com a retomada 

integral dos prazos processuais nos processos eletrônicos e físicos, nos termos desta 

Resolução; 

II – manutenção da suspensão dos prazos processuais apenas dos processos 

físicos, caso optem pelo prosseguimento do regime especial estabelecido na Resolução CNJ 

no 314/2020, pelo período que for necessário; 
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III – suspensão de todos os prazos processuais – em autos físicos e eletrônicos 

– em caso de imposição de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas 

(lockdown) por parte da autoridade estadual competente, mesmo quando decretadas em 

caráter parcial, enquanto perdurarem as restrições no âmbito da respectiva unidade federativa 

(Estados e Distrito Federal). 

§ 1o Além da hipótese constante do inciso III do caput, os prazos processuais 

nos processos físicos e eletrônicos somente poderão ser suspensos caso se verifique a 

impossibilidade de livre exercício das atividades forenses regulares, ainda que não imposto o 

regime de lockdown, podendo os tribunais, prévia e fundamentadamente, suspender, contado 

da data do decreto que imponha a restrição, os prazos processuais no âmbito de suas 

jurisdições (Estados e Distrito Federal) ou de determinadas localidades (Comarcas e seções 

judiciárias). 

§ 2o Quando a jurisdição do tribunal compreender mais de uma unidade 

federativa, a suspensão prevista no § 1o deste artigo poderá ser aplicada em uma ou mais 

delas, devendo ser explicitado o âmbito total de sua aplicação. 

Art. 4o Na primeira etapa de retomada das atividades presenciais nos tribunais, 

ficam autorizados os seguintes atos processuais: 

I – audiências envolvendo réus presos, inclusive a realização de sessões do júri 

nessas mesmas circunstâncias; adolescentes em conflito com a lei em situação de internação; 

crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e familiar; e outras medidas, 

criminais e não criminais, de caráter urgente, quando declarada a inviabilidade da realização 

do ato de forma integralmente virtual, por decisão judicial;  

II – sessões presenciais de julgamento nos tribunais e turmas recursais 

envolvendo os casos previstos no inciso I deste artigo, quando inviável sua realização de 

forma virtual, de acordo com decisão judicial; 

III – cumprimento de mandados judiciais por servidores que não estejam em 

grupos de risco, utilizando-se de equipamentos de proteção individual a serem fornecidos 

pelos respectivos tribunais e desde que o cumprimento do ato não resulte em aglomeração de 

pessoas ou reuniões em ambientes fechados; 
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IV – perícias, entrevistas e avaliações, observadas as normas de distanciamento 

social e de redução de concentração de pessoas e adotadas as cautelas sanitárias indicadas 

pelos órgãos competentes. 

Parágrafo único. As audiências de custódia deverão ser retomadas assim que 

verificada a possibilidade de serem realizadas junto aos órgãos de segurança pública, 

observado o regramento previsto na Resolução CNJ no 313/2020. 

Art. 5o Para a retomada dos trabalhos presenciais durante a primeira etapa, 

serão observadas as seguintes medidas: 

I – os tribunais deverão fornecer equipamentos de proteção contra a 

disseminação da Covid-19, tais como máscaras, álcool gel, dentre outros, a todos os 

magistrados, servidores e estagiários, bem como determinar o fornecimento aos empregados 

pelas respectivas empresas prestadoras de serviço, exigindo e fiscalizando sua utilização 

durante todo o expediente forense; 

II – o acesso às unidades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário 

será restrito aos magistrados, servidores, membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, advogados, peritos e auxiliares da Justiça, assim como às partes e interessados que 

demonstrarem a necessidade de atendimento presencial; 

III – para acesso às unidades jurisdicionais e administrativas do Poder 

Judiciário, inclusive dos magistrados e servidores, será necessária a medição de temperaturas 

dos ingressantes, a descontaminação de mãos, com utilização de álcool 70º, e a utilização de 

máscaras, além de outras medidas sanitárias eventualmente necessárias; 

IV – as audiências serão realizadas, sempre que possível, por videoconferência, 

preferencialmente pelo sistema Webex/CISCO disponibilizado por este Conselho, 

possibilitando-se que o ato seja efetivado de forma mista, com a presença de algumas pessoas 

no local e participação virtual de outras que tenham condições para tanto, observando-se o 

disposto no artigo 18 da Resolução CNJ no 185/2017; 

V – as audiências a serem realizadas de forma presencial deverão observar 

distanciamento adequado e limite máximo de pessoas no mesmo ambiente de acordo com 

suas dimensões, preferencialmente em ambientes amplos, arejados, com janelas e portas 

abertas, recomendando-se a utilização de sistemas de refrigeração de ar somente quando 

absolutamente indispensáveis; 
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VI – os tribunais deverão elaborar planos de limpeza e desinfecção, realizados 

periodicamente, repetidas vezes ao longo do expediente, em especial nos ambientes com 

maior movimentação de pessoas; 

VII – deverá ser mantido o sistema de trabalho remoto, podendo o tribunal 

estabelecer os limites quantitativos, inclusive a parcela ideal da força de trabalho de cada 

unidade para retorno ao serviço presencial, facultada utilização de sistema de rodízio entre 

servidores para alternância entre trabalho remoto e presencial; 

VIII – os alvarás de levantamento de valores deverão ser expedidos e 

encaminhados às instituições financeiras preferencialmente de forma eletrônica e, sempre que 

possível, determinada a transferência entre contas em lugar do saque presencial de valores. 

Parágrafo único. Fica autorizado, na primeira fase de retomada, o 

funcionamento nos prédios do Poder Judiciário das dependências cedidas ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública, à Ordem dos Advogados do Brasil, às universidades e demais 

entidades parceiras, sendo, contudo, vedado o atendimento presencial ao público. 

Art. 6o Os tribunais deverão criar grupos de trabalho para implementação e 

acompanhamento das medidas de retorno gradual ao trabalho presencial, a serem compostos 

por magistrados de primeiro e segundo graus de jurisdição e por servidores, devendo se reunir 

periodicamente e, preferencialmente, por videoconferência. 

Art. 7o Após a efetiva implantação e consolidação das medidas previstas nos 

arts. 5o e 6o e havendo condições sanitárias, considerando o estágio de disseminação da 

pandemia, poderão os tribunais passar para a etapa final de retomada dos trabalhos, com 

retorno integral da atividade presencial. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, poderão ser mantidas as 

medidas previstas no art. 5o que se mostrem necessárias para prevenção e controle da 

disseminação da Covid-19. 

Art. 8o Os tribunais deverão comunicar à Presidência do Conselho Nacional de 

Justiça a edição de atos normativos que instituírem a retomada parcial e total do trabalho 

presencial. 

§ 1o A comunicação deverá ser feita por meio de formulário eletrônico próprio 

com identificação, em padrão definido pelo CNJ. 
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§ 2o O formulário deverá identificar, para cada comarca, subseção judiciária ou 

município-sede, a data da determinação e a situação de cada localidade, com a informação se 

os prazos estão suspensos integralmente, se estão suspensos para os processos físicos; ou se 

fluem normalmente, além da informação se foi decretado lockdown no estado ou município. 

§ 3o Os atos normativos serão encaminhados por meio do sistema eletrônico a 

que se refere o § 1o 
. 

§ 4o Na hipótese de qualquer alteração da situação descrita nos §§ 2o  e 3o, o 

formulário deverá ser atualizado e novamente encaminhado ao CNJ. 

Art. 9o O Conselho Nacional de Justiça manterá em sua página da internet 

quadros e painel eletrônico contendo dados necessários para que todos os interessados tenham 

conhecimento do regime em vigor em cada um dos tribunais do país durante o período da 

pandemia, da fluência ou suspensão dos prazos processuais, para os processos eletrônicos e 

físicos, do regime de atendimento e da prática de atos processuais no respectivo tribunal.  

Art. 10. Havendo necessidade, os tribunais poderão voltar a aderir ao sistema 

de Plantão Extraordinário na forma das Resoluções CNJ no 313/2020, no 314/2020 e no 

318/2020, em caso de recrudescimento ou nova onda de infecção generalizada pela Covid-19, 

com a imediata comunicação ao Conselho Nacional de Justiça. 

Art. 11. Esta Resolução não se aplica ao Supremo Tribunal Federal e à Justiça 

Eleitoral. 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2020.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Em complemento ao Despacho COINF 0714156 e

considerando o disposto no art. 5º, I, da Resolução CNJ nº
322/2020 (0714313); entendo necessário fazer incluir em
planilha e, sendo assim, solicito apoio de cotação para os
seguites itens:

 
 
 

1. Máscaras reutilizáveis: confeccionadas em 100% de algodão com, no mínimo, 02
(duas) camadas de tecido e elásticos de ajuste e fixação na orelha:

i. Quantitativo: 23 técnicos X 01 máscara para cada 02 (duas); sendo 08 (oito)
horas de jornada diária = 23 X 8 / 2 = 92;

ii. Para cada dia supõe-se a necessidade de uma troca extraordinária por
técnico, ou seja, 92 + 23 = 115;

iii. O quantitativo deve ser dobrado, vez que as máscaras do primeiro dia
precisarão ser lavadas, inviabilizando seu uso no segundo dia e assim por
diante, ou seja, 115 * 2 = 230;

2. Alternativamente utilização de máscaras descartáveis caixa com 50 (cinquenta
máscaras), sendo necessárias uma média de 5 máscaras por dia por colaborador,
ou seja:

i. Cada colaborador utilizará 01 (uma) caixa de máscaras a cada 10 (dez) dias;
ii. Sendo 30 os dias estimados da contratação, cada coloborador precisará de

03 (três) caixas de máscaras;
iii. Totalizando: 23 (colaboradores) X 03 caixas = 69 (sessenta e nove) caixas

de máscaras com 50 (cinquenta) máscasras cada;
iv. Acrescente-se a necessidade de 02 (dois) sacos plásticos de lixo, de

pequeno porte, tipo saco de lixo para fraldas para bebés, por dia, por
colaborador, para descarte correto;

v. Totalizando: 23 (colaboradores) X 02 sacos/dia X 30 dias = 1380 sacos
plásticos de lixo;
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plásticos de lixo;
vi. Acrescente-se 01 (uma) caneta tipo marcador por colaborador para

identificação correta do lixo descartado, ientificando-se os sacos com dizeres
do tipo "Máscara Usada";

3. 23 (vinte e três) embalagens de Álcool Gel 70º INPM, sendo 01 (uma) por
colaborador, já que por vezes, atuarão em ambientes externos como, por
exemplo, locais de pontos de transmissão remota.

 

 
Cordialmente.

 
Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 02/06/2020, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0714315 e o código CRC 93125C6D.

0008814-33.2019.6.02.8000 0714315v1
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Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Departamento de Saúde da Família
Coordenação-Geral de Garantia dos Atributos da Atenção Primária

NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS

A Lei nº 13.969, de 06 de fevereiro de 2020 e a Portaria nº 327, de 24 de março 
de 2020, que estabelecem medidas de prevenção, cautela e redução de riscos de transmissão 
para o enfrentamento da COVID-19, fixam a utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs).

O Ministério da Saúde tem realizado ações para adquirir esses produtos de 
diversos fornecedores, tanto nacionais quanto internacionais, bem como ações no sentido de  
descentralizar os recursos para apoiar os estados, municípios e Distrito Federal na compra 
desses EPIs conforme suas necessidades. Contudo, diante do cenário da pandemia pelo COVID-
19, há escassez de EPIs em diversos países, em especial das máscaras cirúrgicas e N95/PFF2, 
para o uso de profissionais nos serviços de saúde (Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 
356, de 23 de março de 2020). 

A partir desse cenário, o Ministério da Saúde recomenda que máscaras 
cirúrgicas e N95/PFF2 sejam priorizadas para os profissionais, considerando que os serviços de 
saúde são os locais com maior potencial de concentração de vírus, ao mesmo tempo em que a 
manutenção de suas atividades precisar ser garantida, mediante ações que visem a proteção 
de profissionais e pacientes.  

Pesquisas têm apontado que a utilização de máscaras caseiras impede a 
disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca do usuário no ambiente, garantindo 
uma barreira física que vem auxiliando na mudança de comportamento da população e 
diminuição de casos.  

Nesse sentido, sugere-se que a população possa produzir as suas próprias 
máscaras caseiras, utilizando tecidos que podem assegurar uma boa efetividade se forem bem 
desenhadas e higienizadas corretamente. Os tecidos recomendados para utilização como 
máscara são, em ordem decrescente de capacidade de filtragem de partículas virais:

a) - Tecido de saco de aspirador

b) - Cotton (composto de poliéster 55% e algodão 45%)

c) - Tecido de algodão (como camisetas 100% algodão)

d) - Fronhas de tecido antimicrobiano

O importante é que a máscara seja feita nas medidas corretas cobrindo 
totalmente a boca e nariz e que esteja bem ajustada ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. 

Dado que, quanto maior a aglomeração de pessoas, maior a probabilidade de 
circulação do vírus, o uso das máscaras caseiras faz especial sentido quando houver 
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necessidade de deslocamento ou permanência para um espaço onde há maior circulação de 
pessoas.

Pessoas com quadro de síndrome gripal que estiver em isolamento domiciliar, 
deve continuar usando preferencialmente máscara cirúrgica. O mesmo vale para o cuidador 
mais próximo dessa pessoa, quando estiver no mesmo ambiente da casa.

Como fazer uma máscara caseira:

Existem diferentes formas para confeccionar as máscaras caseiras, podendo 
utilizar materiais encontrados no dia-a-dia, como camisetas ou outras roupas em bom estado 
de conservação, até tecidos específicos confeccionadas com máquinas de costuras e elásticos.

Algumas orientações de como confeccionar as máscaras caseiras estão sendo 
compartilhadas em diversos canais de comunicação, como cortar camisetas deixando em 
camada dupla e formas que possibilitem a fixação ao rosto, ou recortes de tecidos com 
metragem de 21 e 34 cm e com utilização de elásticos.

Modelo 1, usando uma camiseta:

e) Corte a camiseta e espessura dupla usando como base as marcações 
indicadas na figura;

f) Faça um ponto de segurança na parte inferior (para segurar ambas as 
toalha);

g) Insira um papel entre as camadas;

h) Amarre a alça superior ao redor do pescoço, passando por cima das 
orelhas;

i) Amarre a alça inferior na direção do topo da cabeça;

Modelo 2, usando costura e elástico:

j) Separe o tecido que tenha disponível (tecido de algodão, tricoline, cotton, 
TNT, outros têxteis).

k) Faça um molde em papel de forma no qual o tamanho da máscara permita 
cobrir a boca e nariz, 21 cm altura e 34 cm largura

l) Faça a máscara usando duplo tecido.

m) Prenda e costure na extremidade da máscara um elástico, ou amarras.

As medidas de utilização e higienização das máscaras caseiras fazem a diferença 
para a eficiência da iniciativa. Desta forma, os seguintes cuidados devem ser utilizados:

n) O uso da máscara caseira é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros. 

o) Coloque a  máscara com  cuidado para cobrir  a boca e nariz e amarre  com 
segurança para minimizar os espaços entre o rosto e a máscara.

p) Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la na rua, não fique 
ajustando a máscara na rua.

q) Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, secando-as bem, 
antes de retirar a máscara.

r) Remova a máscara pegando pelo laço ou nó da parte traseira, evitando de 
tocar na parte da frente.
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s) Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água 
sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos. A proporção de diluição a ser utilizada é 
de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água (Por exemplo: 10 ml de 
água sanitária para 500ml de água potável). 

t) Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar 
com água e sabão.

u) Após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com água e sabão.

v) A máscara deve estar seca para sua reutilização. 

w) Após secagem da máscara utilize o com ferro quente e acondicionar em 
saco plástico.

x) Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidade.

y) Descartar a máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou 
funcionalidade comprometida.

z) Ao sinais de desgaste da máscara deve ser inutilizada e nova máscara deve 
ser feita.

O uso das máscaras caseiras é mais uma intervenção a ser implementada junto 
com as demais medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde como o distanciamento 
social, a etiqueta respiratória e higienização das mãos visando interromper o ciclo da COVID-
19.

Essas medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, quando adotadas em 
conjunto, potencializam os efeitos da proteção contra o COVID-19 no país e por isso são tão 
importantes de serem adotadas por toda a população. A participação de todos é 
extremamente importante para a interrupção da cadeia de transmissão, independente da 
presença ou não de sintomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

Nesse sentido, o Ministério da Saúde adere e reforça a iniciativa organizada pela 
sociedade, chamada “Máscara para Todos” (#Masks4All) e reforça o lema “Eu protejo você e 
você me protege”.

Documento assinado eletronicamente por Lucas Wollmann, Diretor(a) do Departamento 
de Saúde da Família, em 03/04/2020, às 18:24, conforme horário oficial de Brasília, com 
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da 
Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Fabiano do Carmo Said, Diretor do 
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, Substituto(a), em 03/04/2020, 
às 19:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do 
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março 
de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 
0014293194 e o código CRC C70D7402.
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I- INTRODUÇÃO 

Sob a emergência de saúde pública internacional relacionada ao vírus SARS-CoV-2, causador da Covid 

19, a Anvisa estabeleceu diversas medidas excepcionais e temporárias visando facilitar o acesso pela população 

a produtos auxiliares na prevenção do contágio, e avaliadas do ponto de vista da relação risco - benefício como 

favoráveis aos pacientes e à população em geral. 

O coronavírus pode ser espalhado por gotículas suspensas no ar quando pessoas infectadas 

conversam, tossem ou espirram. Essas gotículas podem ter sua formação diminuída pelo uso de máscaras não 

profissionais. Estas máscaras atuam como barreiras físicas, diminuindo a exposição e o risco de infecção para a 

população em geral. 

Importante destacar que as máscaras profissionais (material médico cirúrgico industrializado) devem 

ter seu uso dedicado e exclusivo aos profissionais de saúde e pacientes contaminados, onde as mascaras não 

profissionais não tem utilidade. 

A Anvisa, com a finalidade de promover e apoiar as ações para a saúde pública, elaborou estas 

orientações sobre máscaras faciais para uso não profissional. 

O efeito protetor por máscaras é criado por meio da combinação do potencial de bloqueio da 

transmissão das gotículas, do ajuste e do vazamento de ar relacionado à máscara, e do grau de aderência ao 

uso e descarte adequados da máscara transmitida também para leigos, incluindo crianças, apesar do ajuste 

imperfeito e da adesão imperfeita.  

Assim, máscaras faciais não-hospitalares não fornecem total proteção contra infecções, mas reduzem 

sua incidência. Especialistas apontam que mesmo pequenas medidas para reduzir transmissões têm grande 

impacto na atual pandemia, especialmente quando combinadas com medidas preventivas adicionais, que SÃO 

ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIAS, como  higienizar as mãos e adotar as medidas de higiene respiratória/etiqueta 

da tosse: se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel; utilizar lenço 

de papel descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos); 

evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca e realizar a higiene das mãos com água e sabonete ou  preparação 

alcoólica a 70%. 

 As máscaras de pano feitos com itens domésticos ou feitos em casa com materiais comuns e de baixo 

custo podem ser usados como uma medida voluntária adicional de saúde pública. 

As máscaras de uso não profissional não são máscaras cirúrgicas ou respiradores N-95. Esses são 

suprimentos essenciais que devem continuar reservados para os profissionais de saúde e outros socorristas, 

conforme recomendado nas orientações atuais do Ministério da Saúde. 
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A máscara deve ser feita nas medidas corretas, devendo cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar 

espaços nas laterais. Também é importante que a máscara seja utilizada corretamente, não devendo ser 

manipulada durante o uso e deve-se lavar as mãos antes de sua colocação e após sua retirada. 

Seguindo as recomendações a seguir, as máscaras faciais de uso não profissional podem ser 

produzidas em casa, adquiridas no comércio ou diretamente das artesãs. 

Usar uma máscara pode ser “uma medida adicional de proteção para quem precisa sair", disse 

Antonio Barra Torres, Diretor Presidente- substituto da Anvisa, é mais uma ação que o cidadão pode fazer, 

além das demais medidas preventivas. 

II- INDICAÇÃO/PÚBLICO ALVO  

 

Qualquer pessoa pode fazer uso de máscaras faciais de uso não profissional, inclusive crianças e pessoas 

debilitadas, desde que respeitadas a tolerância, o ajuste e a higiene do material. Recomenda o uso em 

locais públicos (por exemplo, supermercados, farmácia e no transporte público). 

 

O profissional de saúde também poderá indicar a utilização da máscara não profissional nas condições 

de exposição que ele indicar como adequada. 

 

Quatro regras básicas devem ser seguidas:  

 

a. a máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada; 

 

b. deve-se destinar o material profissional (máscaras cirúrgicas e do tipo N95 ou equivalente) para os 

devidos interessados: pacientes com a COVID-19, profissionais de saúde e outros profissionais de 

linha de frente em contato próximo e prolongado com possíveis fontes de contágio; 

 

c. as medidas de higiene e a limpeza das máscaras não profissionais em tecido e a eliminação periódica 

das descartáveis são ações importantes de combate à transmissão da infecção; e 

 
d.  fazer a adequada higienização das mãos com água e sabonete ou com preparação alcoólica a 70%. 

 

IMPORTANTE: mesmo de máscara, mantenha distância de mais de 1 (um) metro de outra pessoa. 

 

III- CONTRA-INDICAÇÃO 

 

As máscaras faciais de uso não profissional não devem ser utilizadas pelos: 
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a. profissionais de saúde durante a sua atuação; 

b. pacientes contaminados ou suspeitos (com sintomas); 

c. pessoas que cuidam de paciente contaminados; 

d. crianças menores de 2 anos, em pessoas com problemas respiratórios ou inconscientes, 

incapacitadas ou incapazes de remover a máscara sem assistência; 

e. demais pessoas contraindicados pelo profissional de saúde. 

 

Sigam as orientações da NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 - ORIENTAÇÕES PARA 

SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A 

ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO 

CORONAVÍRUS(SARS-CoV-2). 

 http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-

GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28 

 

IV- TIPOS DE TECIDOS 

 

Para fins de ampliar o acesso é importante que a máscara tenha baixo custo. 

 

Devem ser evitados os tecidos que possam irritar a pele, como poliéster puro e outros sintéticos, o que faz 

a recomendação recair preferencialmente por tecidos que tenham praticamente algodão na sua 

composição.  

 

Informações quanto a composição dos tecidos: 

 

a. 100% Algodão- características finais quanto a gramatura: 

I- 90 a 110 (p/ ex, usadas comumente para fazer lençóis de meia malha 100% algodão); 

II- 120 a 130 (p/ ex, usadas comumente para fazer forro para lingerie); e   

III- 160 a 210 (p/ ex, usada para fabricação de camisetas). 

 

b. Misturas - composição 

I- 90 % algodão com 10 % elastano; 

II- 92 % algodão com 8 % elastano; 

III- 96% algodão com 4 % elastano.  

 

Para a produção de máscaras faciais não profissionais pode ser utilizado Tecido Não Tecido (TNT) sintético, 

desde que o fabricante garanta que o tecido não causa alergia, e seja adequado para uso humano. Quanto 

a gramatura de tal tecido, recomenda-se gramatura de 20 - 40 g/m². É recomendável que o produto 

manufaturado tenha 3 camas: uma camada de tecido não impermeável na parte frontal, tecido respirável 

no meio e um tecido de algodão na parte em contato com a superfície do rosto. 
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V- PROCEDIMENTOS DE PRODUÇÃO 

 

 

Na internet há inúmeros vídeos/tutoriais ensinando como a população pode fazer máscaras, inclusive 

modelos e moldes que podem ser baixados gratuitamente. Há orientações passo-a-passo de como fazer 

máscaras para pacientes, por exemplo, em tratamento quimioterápico, que podem ser utilizadas para a 

pandemia da COVID-19. 

 

A Rede SENAI de inovação também vem contribuindo com publicações de instruções para fabricar 

máscaras faciais. Neste contexto, incentivamos utilizar as orientações no portal da indústria. 

 

Recomendamos fazer um molde em papel de forma no qual o tamanho da máscara permita cobrir a 

boca e nariz, e seguir as orientações de higiene durante a confecção e uso das máscaras faciais. Limpe 

as superfícies de trabalho com um produto para desinfecção, como preparação alcoólica a 70% ou 

hipoclorito de sódio a 1%. Após a confecção da máscara de pano é importante que a mesma seja lavada 

com água e sabão e passada com o ferro quente. Para minimizar os riscos de alergias, não use essências 

ou perfumes. 

 

Para as máscaras faciais para uso não profissional que serão comercializadas, os fabricantes devem 

atender aos requisitos de qualidade do tecido, determinação de forma qualitativa, da irritabilidade 

dérmica (primária e cumulativa) provocada pelo tecido, bem como as medidas padronizadas para o 

tamanho das máscaras.  Neste sentido, referimos a utilização das normas da ABNT - Associação Brasileira 

de Normas Técnicas. 

 

O design da máscara facial deve ser confortável e eficiente: deve estar bem adaptada ao rosto, para que 

se evite sua recolocação toda hora, lembrando que seu uso é por um período de poucas horas, em 

situações de saída da residência, e sempre se respeitando a distâncias entre as pessoas preconizado 

pelo Ministério da Saúde ou Organização Mundial da Saúde. 

 

 

VI- FORMA DE USO 

 

É recomendável que cada pessoa tenha entorno de 5 (cinco) máscaras de uso individual 

 

Antes de colocar a máscara no rosto deve-se:  

 

a. assegurar que a máscara está em condições de uso (limpa e sem rupturas); 
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b. fazer a adequada higienização da mão com água e sabonete ou com preparação álcoólica a 70%/ 

(cubra todas as superfícies de suas mãos e esfregue-as juntas até que se sintam secas); 

 

c. tomar cuidado para não tocar na máscara, se tocar a máscara, deve executar imediatamente a 

higiene das mãos; 

  

d. cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais; 

 

e. manter o conforto e espaço para a respiração;  

 

f. evitar uso de batom ou outra maquiagem ou base durante o uso da máscara. 

 

 

VII- ADVERTÊNCIAS 

 

a. não utilizar a máscara por longo tempo (máximo de 3 horas);  

 

b. trocar após esse período e sempre que tiver úmida, com sujeira aparente, danificada ou se 

houver dificuldade para respirar; 

 

c. higienizar as mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica a 70% ao chegar em casa;  

 

d. retire a máscara e coloque para lavar; 

 

e. repita os procedimentos de higienização das mãos após a retirada da máscara; e 

 

f. não compartilhe a sua máscara, ainda que ela esteja lavada. 
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VIII- LIMPEZA 

 

Ao contrário das máscaras descartáveis, as máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas 

regularmente, entretanto, recomenda-se evitar mais que 30 (trinta) lavagens. 

 

a. a máscara deve ser lavada separadamente de outras roupas;  

b. lavar previamente com água corrente e sabão neutro;  

c. deixar de molho em uma solução de água com água sanitária* ou outro desinfetante equivalente de 

20 a 30 minutos;  

d. enxaguar bem em água corrente, para remover qualquer resíduo de desinfetante; 

e. evite torcer a máscara com força e deixe-a secar; 

f. passar com ferro quente;  

g. garantir que a máscara não apresenta danos (menos ajuste, deformação, desgaste, etc.), ou você 

precisará substituí-la; 

h. guardar em um recipiente fechado. 

 

* Para preparar uma solução de água sanitária ( 2,5%) com água, por exemplo, você pode diluir de 2 

colheres de sopa de água sanitária em 1 litro de água. 

 

Caso você possua máquina de lavar, pode programar o ciclo completo de lavagem (lavagem, enxague, 

secagem) de pelo menos 30 minutos com uma temperatura de lavagem de 60ºC.  

 

 

IX- DESCARTE 

 

Descarte a máscara a de pano ao observar perda de elasticidade das hastes de fixação, ou deformidade 

no tecido que possam causar prejuízos à barreira. 

As máscaras de TNT não podem ser lavadas, devem ser descartáveis após o uso. 

 

Para removê-la, manuseie o elástico ao redor das orelhas, não toque não a parte frontal da máscara e 

jogue fora imediatamente em um saco papel ou plástico fechado ou em uma lixeira com tampa. 

Evite tocar a superfície do saco de papel ou plástico após o descarte da máscara, não toque no rosto ou 

em superfície, lave imediatamente as mãos com água e sabonete novamente ou proceda a higienização 

com preparação alcoólica a 70% 
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X- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

O uso de máscara não reduz ou substitui a necessidade das medidas de higiene preconizadas e a 

manutenção do distanciamento de mais de 1 (um) metro entre as pessoas.  

 

Importante que todas as pessoas, sigam: 

 

a. as medidas de higiene já estudadas e estabelecidas; 

b. limpe as mãos frequentemente; lave as mãos com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, 

especialmente depois de estar em um local público ou depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar. 

Se água e sabonete não estiverem prontamente disponíveis, use uma preparação alcoólica a 

70%, cubra todas as superfícies de suas mãos e esfregue-as juntas até que se sintam secas; 

c. evite tocar nos olhos, nariz e boca; 

d. limpe e desinfete as superfícies frequentemente tocadas diariamente - mesas, maçanetas, 

interruptores de luz, bancadas, mesas, telefones, teclados, banheiros, torneiras, pias, etc. Se as 

superfícies estiverem sujas, limpe-as com detergente ou sabão e água antes da desinfecção; e 

para desinfetar, use produtos domésticos comuns registrados na Anvisa e apropriados para a 

superfície; 

e. siga as normas do Ministério da Saúde divulgadas no site: https://coronavirus.saude.gov.br 
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XI- HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

 

 
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/cartaz-como-fazer-

higiene-das-maos-com-preparacao-alcoolica-e-com-sabonete-liquido-e-agua 
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2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-
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7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2662657/ 
8. https://www.researchgate.net/publication/306273046_Evaluating_the_efficacy_of_cloth_face

masks_in_reducing_particulate_matter_exposure 
9. https://www.researchgate.net/publication/314116614_Factors_Influencing_Face_Mask_Selec

tion_and_Design_Specifications_Results_from_Pilot_Study_Amongst_Malaysian_Umrah_Pilgri
ms 

10. https://www.researchgate.net/publication/258525804_Testing_the_Efficacy_of_Homemade_
Masks_Would_They_Protect_in_an_Influenza_Pandemic 

11. https://pfarma.com.br/noticia-setor-farmaceutico/saude/5281-mascara-caseira.html 
12. https://academic.oup.com/jid/article/201/4/491/861190 
13. http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-52102016000200003 
14. Manual de Têxteis Técnicos-Classificação, Identificação e Aplicações, ABINT-Associação 

Brasileira das Indústrias de Não Tecidos e Tecidos técnicos 2005 
15.  Guia de Implementação Guia de Normalização Para Confecção-ABNT/SEBRAE 
16. Cartilha de costurabilidade, uso e conservação de tecidos para decoração-Comitê Tex brasil 

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

 

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2020.
À CPPE.
 
Senhores membros da Comissão Permanente de

Planejamento de Eleições,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho COINF (doc. 0714315), para análise e deliberação
quanto a solicitação de inclusão de novos itens, conforme
sugerido pelo gestor contratual.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/06/2020, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715335 e o código CRC FCD7D2C6.

0008814-33.2019.6.02.8000 0715335v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2020.
Senhor Diretor- Geral.
Em reunião realizada no dia 03 de junho do corrente ano cuja ata

encontra-se em processo de elaboração e/ou colheita de assinaturas, restou
decidido que:

Encerradas as discussões, restou deliberado que:
1- é essencial que se preveja a necessidade de serem
disponibilizados EPI's para as pessoas que
trabalharão nas eleições 2020, nos moldes exigidos
pela Anvisa e Ministério da Saúde;
2 - a Assessoria de Assistência Médica e
Odontológica irá analisar os normativos que
regulamentem a temática e sugerirá, de forma
conclusiva, qual o tipo de material deverá ser
utilizado;
3 - todos os Gestores Contratuais deverão analisar a
necessidade de prever a disponibilização de EPI's
pelas empresas contratadas para  garantir a
segurança de servidores, terceirizados,
colaboradores e da sociedade em geral.

Em sendo assim, encaminho os presentes autos a Vossa Senhoria
para que, caso repute necessário, sejam dados os direcionamentos
imprescindíveis ao seu cumprimento.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assessor de
Gestão Estratégica em substituição, em 04/06/2020, às 17:05, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 04/06/2020, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715985 e o código CRC E5BCC3BB.

0008814-33.2019.6.02.8000 0715985v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2020.
Considerando a reunião da CPPE, ocorrida em

03/06/2020, determino o envio dos autos :
 
À Gestão Contratual com as deliberações

contidas no Despacho AGE 0715985.
À AAMO para as providências realtivas ao item 2

do acima citado doc.sob nº 0715985.
À SAD para as providências e direcionamentos

decorrentes das deliberações contidas nos itens 1 e 3 do
Documento da AGE, acima referido. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
10/06/2020, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0716543 e o código CRC 57FFA0DB.

0008814-33.2019.6.02.8000 0716543v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2020.
Em atenção ao Despacho GDG 0716543, informo ao

Sr. Gestor que devem ser considerados, para efeito de
composição do preço da contratação, os custos com o
fornecimento, por parte da contratada, dos equipamentos de
proteção individual indicados na Resolução CNJ nº 322/2020,
art. 5º, I, ressalvado entendimento diverso da AAMO.

Nesse propósito, remeto os autos, em paralelo, à
SEIC, para informar as estimativas de preços para aquisição
dos itens álcool gel, luvas e máscaras, levantadas em outros
autos, no sentido de colaborar com os trabalhos dos gestores.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/06/2020, às 20:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720139 e o código CRC 219000B5.

0008814-33.2019.6.02.8000 0720139v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: Álcool Gel 70o R$ 5,85

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,77

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
2ºGrupamento de Engenharia de Construção 
8º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual, e insumos hospitalares,
visando atender às necessidades da seção de saúde do 8º Batalhão de
Engenharia de Construção, Batalhão Rondon (8º BEC) na atuação de combate à
pandemia causada pelo SARS-COV-2 (COVID-19), conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital em em seus
respectivos anexos..

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO
70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL

Data: 05/06/2020 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:202020 / UASG:160171

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Frasco 500,00 ML

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.724.729/0001-61
* VENCEDOR *

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EP R$ 5,77

Marca: ITAJA                                            
Fabricante:  ITAJA                                            
Modelo :  ITAJA 
Descrição:  ÁLCOOL GEL APLICAÇÃO ANTISSEPSIA DAS MÃOS - solução para higiene das mãos, em gel, composto por álcool etílico 70% (70ºgl); hipoalergênic
o, sem fragrância, selo do INMETRO e com registro na anvisa, frasco com 500ml.                                    

Relatór io gerado no dia 16/06/2020 10:59:01  ( IP:  187.65.35.36)

Relatório de Cotação: 0003807-72.2020.6.02.8502 - Apoio de TI Insumos

Pesquisa realizada entre 16/06/2020 10:52:13 e 16/06/2020 10:58:38

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) Álcool Gel 70o 3 1 Unidade 5,85 R$ 5,85

2) Luvas Não cirurgicas 3 1 Caixa 27,40 R$ 27,40

3) Máscaras Descartáveis 2 1 Caixa 109,25 R$ 109,25

Valor Global: R$ 142,50

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_(70°gl), apresentação gel 500ml
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http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=160171&uasg=160171&numprp=202020&Seq=1


CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
GO Goiânia RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA COM ALAMEDA MARIA VERANO, 435 (62) 3251-0351 maxlab@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,90

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalares para uso nas Unidades de Saúde do
Município de Capanema PR, Processado pelo Sistema Registro de Preços.

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO
70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL

Data: 04/06/2020 08:34

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:362020 / UASG:987487

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Frasco 1.000,00 ML

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.014.370/0001-67
* VENCEDOR *

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 6,90

Marca: CICLOFARMA                                            
Fabricante:  CICLOFARMA                                            
Modelo :  FRASCO 
Descrição:  ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R MARECHAL DEODORO, 177 JORGE (46) 3225-5767 licitacao@abcdistribuidora.far.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,89

Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso 
prefeitura municipal de água boa - pmab/mt

Objeto: Futura e Eventual Aquisição de Álcool em gel 70% e Álcool líquido 70%, para fins
de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19, de acordo com o Termo
de Referência, especificações deste Edital e seus anexos..

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO
70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL

Data: 04/06/2020 08:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:122020 / UASG:926619

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.502

Unidade: Frasco 500,00 ML

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.595.488/0001-05
* VENCEDOR *

MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME R$ 4,89

Marca: CICLO FARMA                                            
Fabricante:  CICLO FARMA                                            
Modelo :  CICLO FARMA 
Descrição:  ALCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS, FRASCO COM 500 ML, EM FORMA DE GEL BACTERICIDA.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R JOSE ANACHE, 67 RODRIGO (67) 3253-0999 diagnolablicita@hotmail.com
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Item 2: Luvas Não cirurgicas R$ 27,40

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 35,00

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
DISTRITO SANITARIO INDIGENA ALTAMIRA PA

Objeto: Aquisição de EPI's, insumos e Testes Rápidos no enfrentamento do COVD-19 a
fim de atender as necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena de
Altamira-PA..

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL,
APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL,
MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Data: 09/06/2020 09:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:257042

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.035.133/0001-04
* VENCEDOR *

ALMEIDA & ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME R$ 35,00

Marca: MEDIX                                            
Fabricante:  MEDIX                                            
Modelo :  CX 
Descrição:  Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, caracterís&#1048991;cas adicionais: lubrifica
da com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, &#1048991;po: ambidestra, &#1048991;po uso: descartável, modelo: formato anatômico, fi
nalidade: resistente à tração. Caixa com 100 unidades                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Altamira R A, 755 MICHEL (93) 3515-2788 nmasteratm@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 22,40

Órgão: PREF.MUN.DE SAO LUIS DO QUITUNDE

Objeto: Aquisição de Insumos para o Enfrentamento da Pandemia da Covid-19.

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA
COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA,
TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO
ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Data: 09/06/2020 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:20122020 / UASG:982869

Lote/Item: /18

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.523.598/0001-07
* VENCEDOR *

BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA - EPP R$ 22,40

Marca: LEMGRUBER                                            
Fabricante:  LEMGRUBER                                            
Modelo :  LEMGRUBER 
Descrição:  Luva de procedimentos M (caixa com 100unid): Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, taman
ho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo
: formato anatômico, finalidade: resistente à tração Unidade: Caixa 100,00 UN                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R LAURINDO COELHO, 238 FILIPE (81) 3128-0042 fsbarros@bbmedica.com.br

Quantidade Descrição Observação

1 Caixa Luvas descartáveis não cirurgicas
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Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 24,80

Órgão: PREF.MUN.DE SAO LUIS DO QUITUNDE

Objeto: Aquisição de Insumos para o Enfrentamento da Pandemia da Covid-19.

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL,
APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL,
MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Data: 09/06/2020 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:20122020 / UASG:982869

Lote/Item: /28

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Unidade

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.523.598/0001-07
* VENCEDOR *

BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA - EPP R$ 24,80

Marca: LEMGRUBER                                            
Fabricante:  LEMGRUBER                                            
Modelo :  LEMGRUBER 
Descrição:  Luva de procedimentos G (caixa com 100unid): Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, taman
ho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, model
o: formato anatômico, finalidade: resistente à tração Unidade: Caixa 100,00 UN                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R LAURINDO COELHO, 238 FILIPE (81) 3128-0042 fsbarros@bbmedica.com.br

Item 3: Máscaras Descartáveis R$ 109,25

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 110,00

Órgão: MUNICÍPIO DE CACAULÂNDIA/RO

Objeto: Aquisição de Material Hospitalar e Material Diverso para o enfrentamento do
COVID-19, destinado a Secretaria Municipal de Saúde

Descrição: Máscara cirúrgica  descartável tripla com elástico branca com 
clipe de metal fixador narina.  -  cx c/50un. - Máscara cirúrgica 
descartável tripla com elástico branca com  clipe de metal fixador narina.  -  cx
c/50un.

Data: 22/05/2020 09:31

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

S R P : NÃO

Identif icação: 12133

Lote/Item: 25/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 150

Unidade: caixa

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.511.964/0001-65
* VENCEDOR *

MEDICAL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA R$ 110,00

Marca: PROTDESCK                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Modelo :  TRIPLA 
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R SANTA CATARINA, 148 (69) 9375-0095 projetec_ltda@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 108,50

Quantidade Descrição Observação

1 Caixa Máscaras Descartáveis
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Órgão: MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO/MG

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado a futura, eventual e parcelada, aquisição de
materiais de saúde, visando a prevenção e enfrentamento da pandemia do
covid-19/ repasse da união.

Descrição: MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO -
ATOXICA - MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO -
ATOXICA, HIPOALERGENICA, 100% POLIPROPILENO, NAO ESTERIL, NAO
INFLAMAVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LATEX, USO UNICO. CAIXA
COM 50 UNIDADES

Data: 14/05/2020 09:01

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

S R P : SIM

Identif icação: 11868

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 700

Unidade: CX

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.444.108/0001-95
* VENCEDOR *

PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 108,50

Marca: CAPPELA                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Modelo :  MÁSCARA CIRÚGICA TRIPLA 
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV SANTA BEATRIZ DA SILVA, 1791 (34) 3313-0053/ (34) 9993-0212 diretoria@vidashopping.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao vosso despacho GSAD evento 0720139,

considerando valores unitários para o Álcool em gel com 500ml bem
como caixa com 100 unidades para as Luvas e caixa com 50 unidades
para as Máscaras, conforme se confirma no relatório de compras
públicas evento 0720224, a saber:

 
Esclarecemos ainda termos feito uma nova pesquisa, pois

como já fora informado em autos anteriores, os materiais de proteção
individual, diante a pandemia, andam sofrendo variação constante.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 16/06/2020, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720225 e o código CRC F98D8A5F.

0008814-33.2019.6.02.8000 0720225v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.
Sigam os autos à COINF, na forma do Despacho

GSAD 0720139.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/06/2020, às 12:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720259 e o código CRC 427CC9B9.

0008814-33.2019.6.02.8000 0720259v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.
À SEIC
(Em paralelo À SAD para conhecimento)
 
Sr. Chefe,
 
Ainda no intuito de fechar planilha, solicito, mais

uma vez, a induvidosa colaboração dessa unidade para
informar se há paâmetro de cotação para os seguintes itens
constantes do Despacho COINF 0714315:

 
Máscaras reutilizáveis: confeccionadas em 100% de algodão
com, no mínimo, 02 (duas) camadas de tecido e elásticos de
ajuste e fixação na orelha:
Caneta tipo marcador permanente, e 
Sacos plásticos de lixo, de pequeno porte, tipo saco de lixo para
fraldas para bebês.

 
Grato antecipadamente.

 
Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 16/06/2020, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720302 e o código CRC D7444C7D.

Despacho COINF 0720302         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 347



0008814-33.2019.6.02.8000 0720302v1

Despacho COINF 0720302         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 348



Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: Álcool Gel 70o R$ 5,85

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,77

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
2ºGrupamento de Engenharia de Construção 
8º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual, e insumos hospitalares,
visando atender às necessidades da seção de saúde do 8º Batalhão de
Engenharia de Construção, Batalhão Rondon (8º BEC) na atuação de combate à
pandemia causada pelo SARS-COV-2 (COVID-19), conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital em em seus
respectivos anexos..

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO
70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL

Data: 05/06/2020 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:202020 / UASG:160171

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Frasco 500,00 ML

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.724.729/0001-61
* VENCEDOR *

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EP R$ 5,77

Relatór io gerado no dia 16/06/2020 15:59:08  ( IP:  187.65.35.36)

Relatório de Cotação: 0003807-72.2020.6.02.8502 - Apoio de TI Insumos

Pesquisa realizada entre 16/06/2020 10:52:13 e 16/06/2020 15:55:50

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) Álcool Gel 70o 3 1 Unidade 5,85 R$ 5,85

2) Luvas Não cirurgicas 3 1 Caixa 27,40 R$ 27,40

3) Máscaras Descartáveis 2 1 Caixa 109,25 R$ 109,25

4) Máscaras Reutilizáveis 2 1 Unidade 9,99 R$ 9,99

5) Caneta tipo marcador permanente 2 1 Unidade 3,75 R$ 3,75

6) Sacos plásticos de lixo 3 1 Unidade 9,58 R$ 9,58

Valor Global: R$ 165,82

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_(70°gl), apresentação gel 500ml
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ITAJA                                            
Fabricante:  ITAJA                                            
Modelo :  ITAJA 
Descrição:  ÁLCOOL GEL APLICAÇÃO ANTISSEPSIA DAS MÃOS - solução para higiene das mãos, em gel, composto por álcool etílico 70% (70ºgl); hipoalergênic
o, sem fragrância, selo do INMETRO e com registro na anvisa, frasco com 500ml.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
GO Goiânia RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA COM ALAMEDA MARIA VERANO, 435 (62) 3251-0351 maxlab@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,90

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalares para uso nas Unidades de Saúde do
Município de Capanema PR, Processado pelo Sistema Registro de Preços.

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO
70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL

Data: 04/06/2020 08:34

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:362020 / UASG:987487

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Frasco 1.000,00 ML

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.014.370/0001-67
* VENCEDOR *

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 6,90

Marca: CICLOFARMA                                            
Fabricante:  CICLOFARMA                                            
Modelo :  FRASCO 
Descrição:  ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R MARECHAL DEODORO, 177 JORGE (46) 3225-5767 licitacao@abcdistribuidora.far.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,89

Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso 
prefeitura municipal de água boa - pmab/mt

Objeto: Futura e Eventual Aquisição de Álcool em gel 70% e Álcool líquido 70%, para fins
de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19, de acordo com o Termo
de Referência, especificações deste Edital e seus anexos..

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO
70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL

Data: 04/06/2020 08:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:122020 / UASG:926619

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.502

Unidade: Frasco 500,00 ML

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.595.488/0001-05
* VENCEDOR *

MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME R$ 4,89

Marca: CICLO FARMA                                            
Fabricante:  CICLO FARMA                                            
Modelo :  CICLO FARMA 
Descrição:  ALCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS, FRASCO COM 500 ML, EM FORMA DE GEL BACTERICIDA.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R JOSE ANACHE, 67 RODRIGO (67) 3253-0999 diagnolablicita@hotmail.com
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Item 2: Luvas Não cirurgicas R$ 27,40

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 35,00

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
DISTRITO SANITARIO INDIGENA ALTAMIRA PA

Objeto: Aquisição de EPI's, insumos e Testes Rápidos no enfrentamento do COVD-19 a
fim de atender as necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena de
Altamira-PA..

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL,
APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL,
MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Data: 09/06/2020 09:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:257042

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.035.133/0001-04
* VENCEDOR *

ALMEIDA & ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME R$ 35,00

Marca: MEDIX                                            
Fabricante:  MEDIX                                            
Modelo :  CX 
Descrição:  Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, caracterís&#1048991;cas adicionais: lubrifica
da com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, &#1048991;po: ambidestra, &#1048991;po uso: descartável, modelo: formato anatômico, fi
nalidade: resistente à tração. Caixa com 100 unidades                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Altamira R A, 755 MICHEL (93) 3515-2788 nmasteratm@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 22,40

Órgão: PREF.MUN.DE SAO LUIS DO QUITUNDE

Objeto: Aquisição de Insumos para o Enfrentamento da Pandemia da Covid-19.

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA
COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA,
TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO
ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Data: 09/06/2020 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:20122020 / UASG:982869

Lote/Item: /18

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.523.598/0001-07
* VENCEDOR *

BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA - EPP R$ 22,40

Marca: LEMGRUBER                                            
Fabricante:  LEMGRUBER                                            
Modelo :  LEMGRUBER 
Descrição:  Luva de procedimentos M (caixa com 100unid): Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, taman
ho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo
: formato anatômico, finalidade: resistente à tração Unidade: Caixa 100,00 UN                                    

Quantidade Descrição Observação

1 Caixa Luvas descartáveis não cirurgicas
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R LAURINDO COELHO, 238 FILIPE (81) 3128-0042 fsbarros@bbmedica.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 24,80

Órgão: PREF.MUN.DE SAO LUIS DO QUITUNDE

Objeto: Aquisição de Insumos para o Enfrentamento da Pandemia da Covid-19.

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL,
APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL,
MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Data: 09/06/2020 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:20122020 / UASG:982869

Lote/Item: /28

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Unidade

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.523.598/0001-07
* VENCEDOR *

BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA - EPP R$ 24,80

Marca: LEMGRUBER                                            
Fabricante:  LEMGRUBER                                            
Modelo :  LEMGRUBER 
Descrição:  Luva de procedimentos G (caixa com 100unid): Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, taman
ho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, model
o: formato anatômico, finalidade: resistente à tração Unidade: Caixa 100,00 UN                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R LAURINDO COELHO, 238 FILIPE (81) 3128-0042 fsbarros@bbmedica.com.br

Item 3: Máscaras Descartáveis R$ 109,25

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 110,00

Órgão: MUNICÍPIO DE CACAULÂNDIA/RO

Objeto: Aquisição de Material Hospitalar e Material Diverso para o enfrentamento do
COVID-19, destinado a Secretaria Municipal de Saúde

Descrição: Máscara cirúrgica  descartável tripla com elástico branca com 
clipe de metal fixador narina.  -  cx c/50un. - Máscara cirúrgica 
descartável tripla com elástico branca com  clipe de metal fixador narina.  -  cx
c/50un.

Data: 22/05/2020 09:31

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

S R P : NÃO

Identif icação: 12133

Lote/Item: 25/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 150

Unidade: caixa

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.511.964/0001-65
* VENCEDOR *

MEDICAL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA R$ 110,00

Quantidade Descrição Observação

1 Caixa Máscaras Descartáveis

4 / 9 

Relatório BANCO DE PREÇOS (0720469)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 352

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=982869&uasg=982869&numprp=20122020&Seq=1
http://arquivos.bancodeprecos.com.br/files/anexos/licitanet/12133/Ata.pdf


CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PROTDESCK                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Modelo :  TRIPLA 
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R SANTA CATARINA, 148 (69) 9375-0095 projetec_ltda@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 108,50

Órgão: MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO/MG

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado a futura, eventual e parcelada, aquisição de
materiais de saúde, visando a prevenção e enfrentamento da pandemia do
covid-19/ repasse da união.

Descrição: MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO -
ATOXICA - MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO -
ATOXICA, HIPOALERGENICA, 100% POLIPROPILENO, NAO ESTERIL, NAO
INFLAMAVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LATEX, USO UNICO. CAIXA
COM 50 UNIDADES

Data: 14/05/2020 09:01

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

S R P : SIM

Identif icação: 11868

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 700

Unidade: CX

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.444.108/0001-95
* VENCEDOR *

PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 108,50

Marca: CAPPELA                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Modelo :  MÁSCARA CIRÚGICA TRIPLA 
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV SANTA BEATRIZ DA SILVA, 1791 (34) 3313-0053/ (34) 9993-0212 diretoria@vidashopping.com.br

Item 4: Máscaras Reutilizáveis R$ 9,99

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 9,99

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CARUARU PE

Objeto: Aquisição de insumos para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente da COVID-19 no território de Caruaru-PE, a fim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição: MÁSCARA MULTIUSO - MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL POLIÉSTER E
ALGODÃO, TIPO USO REUTILIZÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,
DUPLA CAMADA, TIPO CORREIA AJUSTE C/ ELÁSTICO ORELHAS, TAMANHO
INFANTIL, COR COM COR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMIFACIAL,C/
PREGAS HORIZONTAIS

Data: 20/05/2020 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:252020 / UASG:926809

Lote/Item: /18

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7.500

Unidade: Unidade

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.877.178/0001-43
* VENCEDOR *

ANDRE P DA CRUZ - ME R$ 9,99

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade confeccionadas em 100% de algodão com, no mínimo, 02 (duas) camadas de tecido e elásticos de ajuste e fixação na orelha:
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: 3M                                            
Fabricante:  3M                                            
Modelo :  9920-H 
Descrição:  MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TIPO RESPIRADOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE, CONSTITUÍDO POR FIBRAS SIN
TÉTICAS DISPOSTAS EM 4 CAMADAS COM FORMADOS EM CONCHA OU BICO DE PATO; DUAS TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA, CLIPE NASAL FIXA
DO NO CORPO DA MÁSCARA E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAÇÃO DE 95% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 MICROMETROS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C
OMO PFF/2 E DA NIOSHI COMO N95 E REGISTRODO MS. DESCARTÁVEL. ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA. INODORA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL – RMS: 8028493
0344                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R MANOEL DUARTE, 37 (11) 8059-1480 anfrepe_2008@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 9,99

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CARUARU PE

Objeto: Aquisição de insumos para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente da COVID-19 no território de Caruaru-PE, a fim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição: MÁSCARA MULTIUSO - MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL POLIÉSTER E
ALGODÃO, TIPO USO REUTILIZÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,
DUPLA CAMADA, TIPO CORREIA AJUSTE C/ ELÁSTICO ORELHAS, TAMANHO
INFANTIL, COR COM COR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMIFACIAL,C/
PREGAS HORIZONTAIS

Data: 20/05/2020 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:252020 / UASG:926809

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 22.500

Unidade: Unidade

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.877.178/0001-43
* VENCEDOR *

ANDRE P DA CRUZ - ME R$ 9,99

Marca: 3M                                            
Fabricante:  3M                                            
Modelo :  9920-H. 
Descrição:  MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TIPO RESPIRADOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE, CONSTITUÍDO POR FIBRAS SIN
TÉTICAS DISPOSTAS EM 4 CAMADAS COM FORMADOS EM CONCHA OU BICO DE PATO; DUAS TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA, CLIPE NASAL FIXA
DO NO CORPO DA MÁSCARA E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAÇÃO DE 95% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 MICROMETROS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C
OMO PFF/2 E DA NIOSHI COMO N95 E REGISTRO DO MS. DESCARTÁVEL. ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA. INODORA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL – RMS: 8028493
0344                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R MANOEL DUARTE, 37 (11) 8059-1480 anfrepe_2008@hotmail.com

Item 5: Caneta tipo marcador permanente R$ 3,75

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,50

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Caneta tipo marcador permanente
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Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
Ministério Público do Trabalho 
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ

Objeto: Fornecimento, de forma parcelada através do Sistema de Registro de Preços,
de Material de Consumo Material de Expediente, Material de Copa e Cozinha,
Material de Acondicionamento e Embalagem, Material para Manutenção de
Bens Imóveis, Material para Sinalização Visual, Material de Limpeza e Produtos
de Higienização, Material de Proteção e Segurança, Material Elétrico , Material
para Manutenção de Bens Móveis e Gás e Outros Materiais Engarrafados, para a
PRT1ª Região e PTMs.

Descrição: PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD - PINCEL MARCADOR
PERMANENTE CD, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, COR
TINTAVERMELHA

Data: 05/06/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:200044

Lote/Item: 1/29

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.039.914/0001-12
* VENCEDOR *

ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME R$ 4,50

Marca: Leonora                                            
Fabricante:  Leonora Comercio Internacional                                            
Modelo :  VERMELHO 
Descrição:  PINCEL MARCADOR PERMANENTE VERMELHO                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R MARQUES DE CAXIAS, 271 TAINARA (21) 2223-0941 alnettocomercial@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,00

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
Ministério Público do Trabalho 
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ

Objeto: Fornecimento, de forma parcelada através do Sistema de Registro de Preços,
de Material de Consumo Material de Expediente, Material de Copa e Cozinha,
Material de Acondicionamento e Embalagem, Material para Manutenção de
Bens Imóveis, Material para Sinalização Visual, Material de Limpeza e Produtos
de Higienização, Material de Proteção e Segurança, Material Elétrico , Material
para Manutenção de Bens Móveis e Gás e Outros Materiais Engarrafados, para a
PRT1ª Região e PTMs.

Descrição: PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD - PINCEL MARCADOR
PERMANENTE CD, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, COR
TINTAPRETA

Data: 05/06/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:200044

Lote/Item: 1/28

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.039.914/0001-12
* VENCEDOR *

ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME R$ 3,00

Marca: LEONORS                                            
Fabricante:  Leonora Comercio Internacional                                            
Modelo :  PRETO 
Descrição:  PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R MARQUES DE CAXIAS, 271 TAINARA (21) 2223-0941 alnettocomercial@hotmail.com

Item 6: Sacos plásticos de lixo R$ 9,58

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade de pequeno porte, tipo saco de lixo para fraldas para bebês.
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 10,00

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MG/ES

Objeto: Aquisição de material permanente e insumos para gerenciamento de resíduos
sólidos no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena Minas Gerais e Espírito
Santo - DSEI/MGES, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Termo de Referência..

Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR
PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM

Data: 05/06/2020 09:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:312020 / UASG:257035

Lote/Item: /21

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 108

Unidade: Pacote 100,00 UN

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.759.927/0001-01
* VENCEDOR *

AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI - ME R$ 10,00

Marca: Plastbraz                                            
Fabricante:  Plastbraz                                            
Modelo :  Conf. edital 
Descrição:  SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA MAFRA, 190 CÁTIA (31) 3656-1246 licitacoes1@accleanbh.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,75

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o Hospital Municipal, Centro
de Saúde, Centro Odontológico e Mini Postos de Saúde dos Patrimônios Santa
Maria do Rio do Peixe, São Francisco do Imbaú e Nossa Senhora do Carmo.

Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, COR
PRETA, LARGURA 63 CM, ALTURA 70 CM, ESPESSURA 0,008 MICRA,
APLICAÇÃO COLETA DE LIXO

Data: 04/06/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:927027

Lote/Item: /17

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: Pacote 100,00 UN

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

36.030.048/0001-90
* VENCEDOR *

ALEX FINIMUNDO 61037605934 R$ 8,75

Marca: IKEPLAST                                            
Fabricante:  IKEPLAST                                            
Modelo :  IKEPLAST 
Descrição:  SACO PLÁSTICO PRETO,P/ LIXO 60L 63 X 70 - C/ 100.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R CONSTANTE LUNARDON, 152 (41) 9615-0455 alexfinimundo@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 10,00
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Órgão: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 
Instituto Nacional de Tecnologia 
Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste - CETENE

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, COR
PRETA, LARGURA 63 CM, ALTURA 70 CM, ESPESSURA 0,008 MICRA,
APLICAÇÃO COLETA DE LIXO

Data: 03/06/2020 10:07

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:52020 / UASG:240137

Lote/Item: 2/28

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Embalagem 100,00 UN

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.223.908/0001-25
* VENCEDOR *

D F S DE MELO LOPES R$ 10,00

Marca: abe                                            
Fabricante:  abe                                            
Modelo :  abe 
Descrição:  SACO DE LIXO 60L, ALTA DENSIDADE,RESISTÊNCIA, EXTRA FORTE PACOTECOM 100UND                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R VINTE E UM DE ABRIL, 435 (81) 8761-7449 diegoflaviosml@hotmail.com
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.
Senhor Gestor,
 
Em análise ao vosso despacho evento 0720302 temos :
 
1) Álcool Gel 703 1 Unidade R$ 5,85
 
2) Luvas Não cirurgicas 1 Caixa 100 Unidades R$ 27,40
 
3) Máscaras Descartáveis 1 Caixa 50 Unidades R$ 109,25
 
4) Máscaras Reutilizáveis 1 Unidade R$ 9,99
 
5) Caneta tipo marcador permanente 1 Unidade R$ 3,75
 
6) Sacos plásticos de lixo 1 Unidade R$ 9,58
 
Consideramos o valor de saco de lixo similar ao saco de

lixo para fraldas/Dipper atualmente disponibilizado em sitios
eletrônicos, por ser um item de uso incomum em compras públicas.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 16/06/2020, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720471 e o código CRC 743FD097.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2020.

À Direção Geral,

 

Em atenção ao Despacho GDG (0716543) , considerando o
cenário atual de pandemia de COVID-19, uma doença altamente
transmissível e com elevada letalidade em pessoas que apresentam
comorbidades, e considerando ainda o conflito de informações científicas
a respeito desta patologia, as quais podem sofrer constantes
alterações, até mesmo semanalmente, a AAMO corrobora a necessidade
de proteção individual dos servidores que irão trabalhar nas Eleições 2020.

A AAMO ressalta que a Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS), através da edição da Orientação Provisória de 06 de abril de 2020 -
OPAS/BRA/Covid-19/20-041, (disponível
em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51994/OPASBRACOVID1920041_por.pdf?
sequence=1&isAllowed=y ), destaca relatos recentes da Organização Mundial
da Saúde (OMS) sobre a transmissão da COVID-19 por pessoas, sintomáticas,
pré-sintomáticas e assintomáticas. De acordo com o referido documento,
as informações atuais sugerem que as gotículas respiratórias e o contato são
as duas principais vias de transmissão do vírus COVID-19. Assim, é possível
que pessoas infectadas pelo COVID-19 possam transmitir o vírus antes
mesmo do desenvolvimento de sintomas da doença. Pelo exposto, é
possível reconhecer o uso de máscaras cirúrgicas por pessoas infectadas
como uma medida de prevenção que pode limitar a disseminação de doenças
respiratórias virais, como a COVID-19. Porém, apenas o uso da máscara não é
suficiente para conferir um adequado nível de proteção; outras medidas
também devem ser adotadas.

Embora a Nota Técnica da ANVISA, de 03 de abril de 2020,
recomende o uso de máscaras profissionais (material médico cirúrgico
industrializado) exclusivamente para os profissionais de saúde e pacientes
contaminados, a AAMO ressalta, com base na Orientação Provisória de 06 de
abril de 2020 - OPAS/BRA/Covid-19/20-041, que pessoas infectadas pelo
coronavírus, causador da COVID-19, podem transmitir o vírus, mesmo
estando assintomáticas. A referida Nota Técnica ainda destaca que nos
pacientes contaminados, as máscaras não profissionais não têm
utilidade.

Nos termos da Orientação Provisória de 06 de abril de 2020,
anteriormente mencionada, a OMS orienta os tomadores de decisão sobre o
uso de máscaras por pessoas saudáveis na comunidade, com base numa
abordagem baseada em riscos, levando-se em consideração fatores como o
objetivo do uso da máscara, o risco de exposição da população ao vírus da
COVID-19 no contexto local (a epidemiologia atual sobre o grau de circulação
do vírus), a vulnerabilidade da pessoa/população em desenvolver doença
grave ou ter um risco de vida maior, o ambiente em que a população vive, a
viabilidade (disponibilidade e custo da máscara), bem como o tipo de máscara
(cirúrgica ou não cirúrgica). 

A AAMO destaca ainda que, segundo a OMS, foi constatado que
profissionais de saúde que usaram máscaras de tecido de algodão, numa
instituição de saúde, apresentaram um risco aumentado de infecção quando
comparados aos que usavam máscaras cirúrgicas. Ademais, que o uso de
máscaras não cirúrgicas (confeccionadas em outros materiais, como tecido
de algodão, por exemplo), ainda não foi bem avaliado na comunidade,
inexistindo evidências atuais para se fazer uma recomendação a favor ou
contra seu uso nesse contexto. 

Diante do exposto, em virtude da controvérsia de
informações/recomendações e da complexidade dos fatores acima citados
(objetivo do uso da máscara, contexto epidemiológico do local, vulnerabilidade
da pessoa e ambiente), a AAMO pugna pela indicação de máscaras cirúrgicas,
em prol da segurança à saúde dos servidores desta Corte, por ser esta, a
causa mais nobre e relevante, sobrepondo-se ao critério da viabilidade
(disponibilidade/custo).

Por fim, é mister acrescentar que, segundo a ANVISA, tais
máscaras NÃO são consideradas Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
(Disponível
em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/NOTA+T%C3%89CNICA+N%C2%BA+05-
2020+GVIMS-GGTES-ANVISA+-
+ORIENTA%C3%87%C3%95ES+PARA+A+PREVEN%C3%87%C3%83O+E+O+CONTROLE+DE+INFEC%C3%87%C3%95ES+PELO+NOVO+CORONAV%C3%8DRUS+EM+INSTITUI%C3%87%C3%95ES+DE+LONGA+PERMAN%C3%8ANCIA+PARA+IDOSOS%28ILPI%29/8dcf5820-
fe26-49dd-adf9-1cee4e6d3096, p. 19).

Este é o parecer técnico da AAMO.
 
Seguem abaixo as especificações da máscara cirúrgica:
Máscara cirúrgica tripla, com elástico (descartável):

Fabricada em não-tecido de
polipropileno; duas camadas externas de não tecido 100%
polipropileno e uma camada de filtro de retenção
bacteriana: Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) > 99%
e Eficiência de Filtragem de Partículas (EFP) > 98%);

Clipe para ajuste nasal embutido: em metal
galvanizado e revestido com plástico;

Com pregas horizontais;
Soldada eletronicamente por ultrassom,

Atóxica e Apirogênica, hipoalergênica; inodora, maleável e
resistente;

Fixação com elástico;
Descartável e de uso único, baixa

condutividade térmica, baixa inflamabilidade;
Cor branca;
Registro no Ministério da Saúde – ANVISA;
Embalagem contendo externamente dados de

idenficação, procedência, data de fabricação, validade,
número de lote e registro no Ministério da Saúde.

 
Respeitosamente.
 
Maria Viviane de Carvalho Tenório Andrade Lima. Analista

Judiciária - Especialidade Odontologia - AAMO - TRE/AL.
Margareth de Souza Lira Handro - Assessora substituta da

AAMO.

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 17/06/2020, às 19:33, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARGARETH DE SOUZA LIRA HANDRO,
Analista Judiciário, em 17/06/2020, às 19:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721195 e o código CRC 06316C7F.
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DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2020.
Considerando as informações trazidas pela

Assessoria de Assistência Médica e Odontológica, acerca dos
normativos que incidem sobre a necessidade de proteção no
atual cenário de pandemia, bem como as especificações
técnicas de máscaras a serem adquiridas para a proteção dos
servidores durante as eleições vindouras, faço direcionar os
autos à Secretaria de Administração para incluir as máscaras 
cirúrgicas nas estimativas de preço, com vistas
à composição da contratação ora objeto dos autos.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/06/2020, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721299 e o código CRC 05B3E09B.
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DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2020.
À Diretoria Geral
 
Sr. Diretor,
 
O Despacho GDG 0721299 e o Despacho

AAMO 0721195 restringiram-se "as especificações técnicas de
máscaras a serem adquiridas para a proteção dos servidores
durante as eleições vindouras".

Sendo assim, vez que os presentes autos versam
sobre serviço terceirizado a se contratar, indago se correta a
extrapolação do entendimento de aplicação do mesmo
conjunto de especificações para se fazer constar em planilha
estimativa da contratação, ou seja, substituir eventual
indicação de uso de máscaras de tecido.

 
Respeitosamente,

 
Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 22/06/2020, às 09:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0722627 e o código CRC 09B9D3F5.
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DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2020.
Encaminho os presentes autos à Secretaria da

Administração, com a solicitação de manifestação sobre a
indagação contida no Despacho 0722627, do Sr. Coordenador
de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/06/2020, às 12:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0722969 e o código CRC 4FF271D1.
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DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2020.
 
À Diretoria-Geral.

 

Senhor Diretor,
 
Em relação à dúvida suscitada pelo gestor contratual, no

despacho de evento nº 0722627, peço vênia para informar a V. Sa.
que esta Secretaria, s.m.j., entende que as máscaras de proteção
previstas na planilha estimativa da contratação instruída nestes
autos deverão seguir as especificações definidas pela AAMO.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/06/2020, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723597 e o código CRC A57ADB13.
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DESPACHO

Maceió, 26 de junho de 2020.
Encaminho os presentes autos ao Sr. Coordenador

de Infraestrutura/Gestor contratual, com a manifestação do
Sr. Secretário de Administração, inserta no Desapcho GSAD
0723597, em atenção à indagação feita no Despacho COINF
0722627.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
30/06/2020, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0724541 e o código CRC 7A8D3371.
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

SERVIÇOS  –  PESSOA  JURÍDICA  –   Contratação  de  empresa  de
terceirização para fornecimento de mão-de-obra para atuação em
Apoio de TI nos locais de armazenamento,  pontos de transmissão
remotos  e  locais  de  votação,  conforme  definido  neste  Termo  de
Referência

2. Quantidade
23 (vinte e três) Técnicos de Apoio de TI

3. Especificação do 
Objeto

Conforme Projeto Básico anexo.

4. Valor Estimado da 
Aquisição

Item 01

Valor Global:
R$ XXXXXX para o 1º turno.
R$  YYYYYY  para  o  2º  turno,  se  houver,
limitado à capital

5. Justificativa

Dar suporte técnico básico aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico,
cartórios eleitorais, locais de votação, apoio técnico de TI nos locais
de votação, de pontos de transmissão e junto aos mesários durante
as eleições de 2020.

6. Prazo de Entrega

7. Adjudicação Preço Global

8. Classificação 
Orçamentária

 Sugere-se:

Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n.º 059583 (Pleitos Eleitorais) –
Naturezas de Despesas 339039(Outros Serviços de Terceiros–Pessoa
Jurídica) e 339030(Materiais de Consumo).

9. Local de Entrega Conforme descritos neste Termo de Referência.

10.Fiscalização
A Cargo dos Chefes de Cartórios ou Servidores designados pelos 
Juízes Eleitorais.

11. Gestão Gestor ou equipe de gestores formalmente designados. 

Maceió – AL, 04 de maio de 2020.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:
____________________________________

Daniel Macêdo de Carvalho Souto
Servidor Responsável pela Elaboração  PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019

TRE-AL/PRE/DG/GABDG 
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Projeto Básico

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA –  Contratação de empresa de terceirização para
fornecimento  de  mão-de-obra  para  atuação  em  Apoio  de  TI  nos  locais  de
armazenamento,  pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme
definido neste Termo de Referência.

2. Fundamentação da Contratação

2.1. Necessidade da contratação

À medida que se aproximam as eleições,  as atividades atribuídas ao TRE e à
restrita  equipe  de  TI  se  avolumam.  São  realizadas  atividades  tais  como
preparação  das  urnas  e  computadores  com  os  sistemas  em  fase  de  teste;
simulados de eleições para homologação dos sistemas; preparação das urnas e
computadores  com sistemas em fase de produção;  oficialização  dos sistemas;
levantamento da infraestrutura dos locais de votação e de transmissão remota;
registro  das  informações  levantadas;  convocação,  treinamento  e  apoio  aos
mesários; gestão da distribuição das urnas eletrônicas; substituição de urnas que
apresentarem problemas no dia da votação e transmissão dos arquivos das urnas
eletrônicas após a votação.

Desta  forma,  face a  exiguidade  do  quadro  de TI,  bem assim vez que  este  é
alocado apenas, particularmente pela sua limitação quantitativa, ao prédio-sede é
natural que se busque, como forma de salvaguarda e de vazão de demanda o
contrato  de  Apoio  em tela  para o  momento  tão  particular  e  único  que  o das
eleições.

2.2 Restrições Legais

De acordo com o inciso II do art. 7º da Resolução TSE nº 23.234/2010 é vedado a
contratação  de  empresa  que  tenha  entre  seus  sócios,  ainda  que  sem função
gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção
e  de  assessoramento,  de  membros  ou  juízes  vinculados  ao  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas.

2.3 Finalidade

Face à instalação das urnas eletrônicas em diversos pontos de coleta de votos nas
seções eleitorais, diversas atividades técnicas deverão ser desenvolvidas, com a
consequente  necessidade  de  mobilização  de  um  grande  contingente  de
profissionais com conhecimentos na área de informática.

A necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada para a provisão
dos técnicos tem sido fortemente defendida pelos cartórios eleitorais em diversos
expedientes. 
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Suas atividades serão:

 auxílio  técnico  para  a manipulação  e  instalação  de periféricos (impressoras,
scanners, etc...);
 auxílio técnico para operação de microcomputadores; 
 auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos,
dos  materiais  de  expediente  e  de  outros  itens  necessários  ao  regular
funcionamento das seções eleitorais;
 auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais;
 auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
 prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das
dificuldades encontradas;
 acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos
equipamentos de votação às Juntas Eleitorais.

2.4 Premissas de Perfil

O Apoio de TI deve ser capaz de atuar, sempre que possível, com orientações
básicas e/ou repassadas por meio de contato telefônico com o suporte próprio de
TI do Regional, como já refalado em número reduzido.

Neste contexto, tem-se em mente, com base na convenção coletiva de trabalho
abaixo discriminada, disponível em http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/, 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000192/2019 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 24/09/2019 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR043058/2019 
NÚMERO DO PROCESSO: 46201.003443/2019-13 
DATA DO PROTOCOLO: 20/09/2019 

O perfil de: Técnico em Informática - Jornada de 8h diárias, para acompanhar a
jornada normal de trabalho da Justiça Eleitoral dentro do período eleitoral.

2.5 Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão

A contratação pretendida está alinhada com o planejamento estratégico da Justiça
Eleitoral, o qual tem por missão “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”,
tendo  por  visão  “consolidar  a  credibilidade  da  Justiça  Eleitoral,  especialmente
quanto à efetividade, transparência e segurança”.

O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos estratégicos

 Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e
 Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral.
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2.6 Parcelamento ou não da solução

A  contratação  dar-se-á  em  lote  único,  por  menor  preço  global,  consoante
contratações anteriores – Eleições 2014, visto os riscos advindos da pulverização
da responsabilidade de gestão dos serviços de apoio da realização das eleições.

2.7 Resultados Pretendidos

Garantir o Apoio necessário de TI aos cartórios eleitorais, locais de votação, de
transmissão e seções eleitorais, o adequado transcurso do processo de votação
por meio do correto funcionamento das urnas eletrônicas e sua substituição, em
caso de contingência, e a célere transmissão dos arquivos de urna para o TRE e
TSE.
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3. Especificação dos serviços

Os  profissionais  serão  contratados  para  a  execução  dos  serviços  nas  seções
eleitorais, cartórios eleitorais e pontos de transmissão tanto em Maceió quanto no
interior.

3.1 A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e os serviços
serão realizados mediante alocação de postos de trabalho, principalmente, nos
NAT  –  Núcleos  de  Apoio  Técnico,  cartórios  eleitorais,  pontos  de  transmissão,
galpão de armazenamento de urnas e locais de votação.

3.2 Os postos de trabalho serão alocados de acordo com quadro de distribuição
presente neste Termo de Referência.

3.3. A alocação de postos de trabalho dar-se-á no dia seguinte ao término do
treinamento.

3.4 O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho dar-se-á da 
seguinte forma:

3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE;

3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada;

3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho;

3.4.4. Alocação dos postos de trabalho à Justiça Eleitoral (Início da 
atuação do posto de trabalho);

3.4.5. Desmobilização do posto de trabalho (Fim da atuação do posto de
trabalho).

3.5 Os locais de contratação dos profissionais para ocupar os postos de trabalho
serão de escolha da contratada.
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3.6 Momentos:

Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão,
locais de votação e urnas:
– Data: 01/11/2020 a 12/11/2020: 1º Turno;
Ante-véspera das Eleições:
 – Data: 13/11/2020: 1º Turno;
 – Data: 27/11/2020: 2º Turno, se houver;
Véspera das Eleições:
 – Data: 14/11/2020: 1º Turno;
 – Data: 28/11/2020: 2º Turno, se houver;
Dia das Eleições:
– Data: 15/11/2020: 1º Turno;
– Data: 29/11/2020: 2º Turno, se houver;
Dias posteriores à eleição:
– Data: 16/11/2020: 1º Turno;
– Data: 30/11/2020: 2º Turno, se houver;
Dias de entre turnos (apenas se houve 2º Turno)
- Data: 19/11/2020 a 26/11/2020
Dias  de  deslocamento  do  descanso  semanal  remunerado  (DSR)  –
Semana da Eleição
– Dos dias: 14 e 15/11/2020 para 17 e 18/11/2020: 1º Turno;
– Dos dias: 28 e 29/11/2020 para 23 e 24/11/2020: 2º Turno, se houver;

 Revisão  de Orientações,  Preparação de cartórios,  locais  de transmissão
locais de votação e urnas: período destinado à recepção de orientações próprias de
Sistemas e rotinas informatizados próprias da Justiça Eleitoral, suporte técnico aos
cartórios eleitorais em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de
Sistema  para  as  Eleições,  suporte  de  microinformática,  suporte  a  periféricos  de
microinformática,  auxílio  técnico  em treinamento  de  mesários,  auxílio  técnico  em
carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais
itens informatizados relativos ao pleito eleitoral.

 
Antevéspera das Eleições : Reunião com os servidores da Justiça Eleitoral na sede
do Cartório ou em outro local previamente determinado, a fim de serem informados
acerca dos detalhes e dos procedimentos finais relativos ao pleito.

 Véspera das Eleições :  Auxílio técnico aos cartórios eleitorais, supervisores de
local de votação quanto às atividades de recebimento dos equipamentos de votação,
dos  documentos,  dos  materiais  de  expediente  e  de  outros  itens  necessários  ao
regular funcionamento das seções eleitorais, bem como preparação dos ambientes de
votação e instalação e teste de funcionamento prévio das urnas eletrônicas e pontos
de transmissão remotos.

 Dia das Eleições : Suporte técnico aos Cartórios Eleitorais, Supervisores de Local
de Votação, Auxiliares de Votação e Mesários, embalagem e acompanhamento das
atividades de remessa das urnas eletrônicas para a Junta Eleitoral, Cartório Eleitoral
ou local de armazenagem, conforme logística instituída pela Zona Eleitoral.
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 Dias posteriores à Eleição: auxílio técnico aos cartórios eleitorais em relação aos
levantamentos  de  ativos  informatizados  e  urnas  eletrônicas,  suporte  técnico  aos
cartórios eleitorais em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de
Sistema  para  as  Eleições,  suporte  de  microinformática,  suporte  a  periféricos  de
microinformática,  auxílio  técnico  em treinamento  de mesários,  auxílio  técnico em
carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais
itens informatizados relativos ao pleito eleitoral.

 Dias de entre turnos:  além das atividades previstas para os dias posteriores à
Eleição, correção de erro/falhas identificados, durante o 1º Turno,  em equipamentos
e rotinas informatizadas do processo eleitoral, bem assim auxílio na preparação de
urnas e equipamentos informatizados para a execução do 2º Turno.

 Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana
da Eleição: tem a finalidade de na forma da atual legislação trabalhista, de forma
acordada, promover o deslocamento, na semana das eleições, do descanso semanal
remunerado  (DSR),  assegurando  o  direito  do  trabalhador  e  desonerando  a
Administração quanto à incidência de verbas extraordinárias.
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4. Qualificação dos profissionais

Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos comprovados
em operação de microcomputadores e, de preferência, experiência em atividades
de técnico de urna em pleitos eleitorais anteriores.

A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a apresentação
de certificados e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições de ensino
ou órgãos idôneos no âmbito estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do
emissor, bem assim que comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária
mínima de 120 (cento e vinte) horas de curso e com no máximo 03 (três) anos de
emissão.

A  experiência  de  atuação  em  eleições  anteriores  como  técnico  de  urna,
comprovada por registro na CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela
Zona  Eleitoral  de  atuação  e  que  abone  conduta  anterior,  supri  as  exigências
anteriores.

Os  profissionais  são  enquadráveis  na  convenção  coletiva  de  Técnicos  de
Informática.

Em hipótese alguma será admitida a alocação nos postos de trabalho de
filiados  a  partidos  políticos,  parentes  até  o  3º  grau  de  candidatos,
estagiários  ou  afins,  servidores  ou  empregados  com  vínculo  com  a
administração pública federal,  estadual ou municipal,  para a prestação
dos serviços objeto deste projeto básico e disposições  das Resoluções nº
07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho Nacional
de Justiça, sendo exigida declaração, sob as penas da Lei, para este fim.
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5. Locais de apresentação 

 Pós treinamento, Antevéspera das Eleições e entre turnos, este último
se houver:

Município-sede do Cartório Eleitoral (o local exato será designado durante a
fase de seleção ou treinamento).

Véspera e dia das Eleições:
Locais de Transmissão, de Votação da Zona Eleitoral de alocação, conforme

determinado pelo Contratante.

 6. Deslocamento

O CONTRATANTE poderá transferir, sem qualquer custo adicional, os postos de
serviço  contratados  para  outros  locais  distintos  dos  indicados,  em  quaisquer
Locais  de  Votação  e  municípios  da  área  de  abrangência  da  respectiva  Zona
Eleitoral  e/ou  na  respectiva  área  de  abrangência  do  NAT,  bastando  apenas
comunicar à CONTRATADA tal ocorrência e prover os meios de transporte.

6.1 Os Núcleos de Apoio Técnico – NATs, têm a seguinte área de abrangência:

NAT Área Zonas Abrangidas
PA – Postos de Atendimento

Maceió
 
I

1ª, 2ª, 3ª e 54ª (Maceió)
6ª (Atalaia) 
PA (Capela)
8ª (Pilar) 
PA (Santa Luzia do Norte)
15ª (Rio Largo)
26ª (Marechal Deodoro)

Arapiraca II

20ª (Traipu)
22ª (Arapiraca)
29ª (Batalha)

44ª (Girau do Ponciano)

49ª (São Sebastião)

55ª (Arapiraca)

Palmeira dos Índios III

5ª (Viçosa)
10ª (Palmeira dos Índios)
28ª (Quebrangulo)
45ª (Igaci)
31ª (Major Isidoro)
46ª (Cacimbinhas)

Delmiro Gouveia IV 27ª (Mata Grande)
PA (Piranhas)
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39ª (Água Branca)
40ª (Delmiro Gouveia)

Santana do Ipanema V

11ª (Pão de Açúcar)
19ª (Santana do Ipanema)
PA (Olho Dágua das Flores)
50ª (Maravilha)
51ª (São José da Tapera)

União dos Palmares VI

9ª (Murici)
16ª (São José da Laje)
PA (Colônia Leopoldina)
53ª (Joaquim Gomes)
21ª (União dos Palmares)

Penedo VII

13ª (Penedo)
7ª (Coruripe)
PA (Igreja Nova)
PA (Junqueiro)
37ª (Porto Real do Colégio)
PA (Piaçabuçu)

Porto Calvo VIII

PA (Passo de Camaragibe)
14ª (Porto Calvo)
17ª (São Luis do Quitunde)
PA (Maragogi)
33ª (Porto de Pedras)
PA (Matriz de Camaragibe)

São Miguel dos
Campos

IX

PA (Anadia)
34ª (Senador Teotônio Vilela)
PA (Junqueiro)
18ª (São Miguel dos Campos)
47ª (Campo Alegre)
48ª (Boca da Mata)
PA (Anadia)
PA (Maribondo)
PA (Limoeiro de Anadia)
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 7. Horário de trabalho

Na execução do contrato será observado o limite de 08 (oito) horas diárias e 44
(quarenta e quatro) horas semanais.

O  horário  de  trabalho,  observado  o  intervalo  de  1  hora  para  refeição,  será
determinado conforme o especificado abaixo:

 Treinamento,  Preparação  de  cartórios,  locais  de  votação  e  de
transmissão e urnas: Jornada de 8 (oito) horas

 Antevéspera das eleições: Jornada de 8 (oito) horas;
 Véspera das eleições: deverá acompanhar o horário do cartório sede
do NAT, dentro de uma perspectiva inicial limitante das 7 às 19 horas, ou
seja, de 12 (doze) horas diárias, já ponderado o intervalo de refeição; e,
 Dia das eleições: das  7  horas  até  o  encerramento  da  votação  e  o
recolhimento das Memórias de Resultado - MRs e das urnas eletrônicas,
tendo como horário limite inicial 22 horas, sou seja, de 15 (quinze) horas
diárias, já ponderado o intervalo de refeição;
Dias posteriores à Eleição: jornada de 8 (oito) horas

Obs.: 1) Para a comprovação de número de horas trabalhadas, observados os
limites  contratados,  a  contratada  deve  apresentar  controle  de  ponto  a  ser
confirmado/abonado pela Chefia de Cartório onde o prestador de serviço esteja
desempenhando suas atividades. Conforme modelo constante do Anexo I.

Obs.:  2)  Não  há  previsão  de  execução  de  serviços  extraordinários.  Deve  a
contratada  realizar  o  controle  de  frequência,  abonado  pelas  respectivas
fiscalizações do TRE, para a identificação de eventuais bancos de horas positivos
(excedente  de  jornada)  e  negativos  (subjornada)  de  forma  a  promover  o
encontro destas horas;

Obs.:  3)  A  Contratada  deve  orientar  seus  colaboradores  e  respeitar  o
deslocamento  do  DSR  –  Descanso  Semanal  Remunerado,  na  semana  das
eleições;
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8. Prazos

A empresa contratada deverá remeter ao TRE-AL, até o dia 10 de  setembro de
2020, listagem impressa e consolidada por município, contendo o nome completo
e  o  título  eleitoral  dos  profissionais  envolvidos,  assim  como  os  documentos
comprobatórios de qualificação.

Deverá de igual forma fornecer arquivo em meio magnético com dados e layout
definido em anexo deste projeto básico.

9. Treinamento

Os treinamentos de preparação e de avaliação dos profissionais, com o objetivo
de transmitir  aos participantes as peculiaridades  e os procedimentos adotados
durante  o  pleito,  serão  ministrados  pelos  mesmos  servidores  do  TRE-AL
designados aos Cartórios Eleitorais.

Tais  atividades,  em  caráter  de  seleção  e  eliminatórias,  serão  executadas  na
segunda  quinzena  de  setembro/2020,  com  carga  horária  mínima  de  6  (seis)
horas, divididas em no máximo dois turnos de 3 (três) horas para cada turma.

Os custos com a convocação de pessoal, com o deslocamento pertinente e com o
fornecimento do ambiente adequado serão assumidos pela empresa contratada,
de acordo com a seguinte estrutura:

 Máximo  de  15  (quinze)  treinandos  por  sala,  já  considerados  eventuais
sobre  recrutados  para  o  processo  de  seleção  por  parte  da  empresa  e
espaço aos treinadores;

 Duração máxima 01 (um) dia para o treinamento de todas as turmas de
treinandos;

 As salas devem funcionar num mesmo local;
 Fornecer data show para cada sala de projeção por local, que comporte as

turmas de treinandos do dia para a exibição de mídia digital;
 Fornecimento de apontador óptico, quadro branco, apagador e pincel para

quadro branco para os instrutores;
 Fornecer canetas e blocos de anotação para os todos os técnicos, inclusive

para o pessoal destinado à reserva técnica, que adiante se definirá;
 Fornecer  de  lanche  aos  treinandos,  do  tipo  água,  café  e  biscoitos,  no

mínimo.
 Ao  ocorrer  não  aceitação  de  qualquer  profissional  após  a  avaliação

realizada  pelo  instrutor  do  treinamento,  ficará  a  empresa  contratada
obrigada a fornecer substituto imediatamente.

 Fornecer 04 (quatro) mesas para computadores/notebook que, em sendo
necessários, serão providos pelo TRE;

 Fornecer 04 (quatro) mesas para urna eletrônica.
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10. Estratégia de Contratação

A modalidade licitatória recomendada é o  PREGÃO, este instituído pela Lei nº
10.520, de 17/07/2002 e, subsidiariamente, pelas Leis nº 8.078/90, 8.666/93,
9.784/99 e suas alterações, bem como pelos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000,
3.693, de 20/12/2000, e 3.697, de 21/12/2000.

11. Valor estimado

R$ XXXXXXX (XXXXXX) para o 1º turno, e R$ yyyyy(dyyyyyyyyy) para o 2º turno,
se houver. 

12. Recursos Orçamentários

As  despesas  decorrentes  da  contratação  do  pessoal  técnico  de  apoio  serão
cobertas com recursos do programa de trabalho  Gestão do Processo Eleitoral,
Ação,  Pleitos  Eleitorais,  Elemento  de  Despesa  3390.39.79  –  Serv.  De  Apoio
Administrativo, Técnico e Operacional, O. Das Eleições 2020.
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13. Obrigações da Contratada

São obrigações da empresa contratada:

a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;

b) manter preposto para acompanhamento do contrato;

c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de
termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível;

d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à
contratação;

e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao
pessoal contratado;

f) apresentar  o  plano  detalhado  de  logística,  considerando  as  atividades  de
seleção, contratação e deslocamento dos profissionais;

g) responsabilizar-se  por  danos  ao  contratante  ou a  terceiros  causados  pelos
empregados ou cooperados;

h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação;

i) fornecer  crachá  simples  de  identificação  com  foto  3x4  recente  para  cada
empregado com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2020”, nome,
R.G. E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado
cartão-crachá,  em triplex  300g,  de  até  quatro  cores,  formato  100 X  150mm,
acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o
TRE e colher sua aprovação até a data de início dos treinamentos;

j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a
seguinte inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2020” em tipo uniforme de letras e
números  em  dimensão  que  ocupe  pelo  menos  20% da  área, modelo  deve
fornecido para o TRE e colher sua aprovação, para o caso de fornecimento
de camisa,  devem ser  fornecidas  no  mínimo 02  (duas)  camisetas  por
contratado;

k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão
de incompatibilidades funcionais ou de certificação;

l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,
conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística;

m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e  09, de 18-10 e 06-12-2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça;

n) Apresentar para fins de recebimento toda a comprovação de pagamento das
obrigações trabalhistas com seus contratados, inclusive folha de pagamentos com
memória de cálculo e demais documentações comprobatórias exigidas pela gestão
contratual e/ou unidade de contabilidade e controle do TRE/AL;

o)ter sistema informatizado que permita os registros de ponto, atraso, ausências,
horas extras e horas faltantes em tempo real, adequado às Portarias nº 1510/09
e 373/2011 do Ministério de Trabalho.;
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p)fornecer  máscaras cirúrgicas para seus contratados,  na razão mínima de 05
(cinco) máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por
contratados por dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua
proteção individual e correto descarte de material utilizado, tudo em decorrência
da pandemia  de COVID-19;  bem assim instruir  seus colaboradores quanto  ao
correto manuseio e descarte dos itens;

q)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70°
INPM por contratado;

r)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e
de prevenção de contágio para o COVID-19;

14. Obrigações do Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

14.1. Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para
os atos de execução do contrato;

14.2.  Proporcionar,  quando  lhe  competir,  as  condições  necessárias  ao
cumprimento das prestações contratuais da empresa contratada;

14.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;

14.4  Comunicar  à  contratada  qualquer  irregularidade  manifestada  no
fornecimento do material;

14.5. Fiscalizar a execução do contrato;

15. Pagamento

15.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem por
cento) do valor total do contato por turno, após a realização da eleição, no prazo de
8 (oito)  dias úteis, contados a partir da apresentação de folha de pagamento ou
documento equivalente  devidamente quitado,  havendo a retenção apenas quanto
aos valores pendentes de recolhimento do INSS e FGTS, se houver obrigatoriedade,
sendo exigido o respectivo atesto.

15.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de
notas fiscais;

15.3. Não será admitido pagamento antecipado;

15.4.  O TRE-AL,  por  ocasião  do  pagamento,  fará  as  retenções  tributárias
determinadas pela legislação fiscal;

15.5.  Se  a  empresa  for  optante  pelo  SIMPLES,  deverá  anexar  à  nota  fiscal
documento que comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima.

15.6. A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3
dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota
fiscal,  comprovantes  dos  serviços  prestados  (conforme  edital),
comprovantes  de  pagamento  assinados  pelos  prestadores  (  ou
comprovantes  de  depósito  em  conta  bancária),  comprovantes  de
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pagamento  dos  tributos  incidentes  (ISS,  se  for  o  caso;  FGTS;  INSS),
declarações  de  não  incidência  de  tributos  (se  aplicável,  conforme
legislação) e outros exigidos no edital ou que julgar importantes ao atesto.

15.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa,
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e
atestados. 

15.8. O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da apresentação
de todos os documentos necessários ao pleno atesto pela fiscalização contratual,
desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive obrigações
fiscais e trabalhistas.

15.9. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria
nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação.

15.10. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa
jurídica  (matriz/filial)  que  não  titular  do  contrato,  o  fato  será  previamente
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização.
Neste caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior
ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso,
a comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se
for o caso, conforme a legislação.

15.11. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a
contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada
pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo
com  as  normas  legais  vigentes  ao  fato  gerador  e/ou  ao  pagamento.  A  não
apresentação de declaração será automaticamente entendida como situação normal
de retenção tributária.

15.12.  Eventuais  penalidades  pecuniárias  aplicadas  pelo  TRE-AL  poderão  ser
glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela
contratada  que  não  forem  objeto  de  glosa  poderão  ser  cobrados  por  Guia  de
Recolhimento da União (conforme edital).

15.13.  A  contratada  observará  a  legislação  municipal  do  local  de  prestação  dos
serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso.
Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.

15.14. A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal
de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados
localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal
e prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município
competente.

15.15.  A  ocorrência  excepcional  e  justificada  de  serviços  não  previstos  na
contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto
de solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas
competentes e autorização pelo  Ordenador em processo administrativo apartado.
Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que
houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar
os pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento
de tributos incidentes, se houver.
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 16. Gestão Contratual

Os gestores terão as seguintes atribuições:

 16.1. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do
Edital;

 16.2. Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou
cooperados da empresa contratada; 

 16.3. Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou
com incompatibilidades funcionais;

 16.4.  Comunicar  ao  TRE-AL  sobre  o  eventual  descumprimento  de  cláusula
contratual;

 16.5.  Sugerir  a  aplicação  de  penalidades  para  descumprimento  de  cláusula
contratual;

 16.6.  Quando solicitado,  fornecer  atestado de capacidade  técnica,  desde que
atendidas as obrigações contratuais;

 16.7. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização
de pagamentos.

 17. Garantia Contratual

Para assegurar  a execução do contrato,  o  licitante  vencedor  deverá prestar  a
garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor integral do
contrato.

 18.  Parâmetros para Formulação das Propostas – carecendo de revisão
pela unidade competente

18.1. O valor de remuneração por indivíduo alocado deverá ser fixado pelo piso da
pertinente  convenção  coletiva  de  trabalho  para  a  categoria:  Técnico  de
Informática – Jornada de 8 horas diárias;

18.2.  As  demais  despesas  e  custos  fixos,  devem ser  considerados  per  si,  de
empresa a empresa. As planilhas de custos para formulação de propostas dos
licitantes devem ser as mesmas sugeridas pela unidade competente do TRE;
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 19. Formulação da Proposta de Preço

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

1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso;

2. A descrição completa dos serviços ofertados;

3. Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias;

4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias
a  prestação  contratual,  inclusive  as  incidências  de  ordem  tributária,
previdenciárias e trabalhistas.

20. Formação de Preços

Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em consonância com os 
Anexos a seguir relacionados, considerando-se a legislação vigente.

Anexo I - Quadro de Acompanhamento
Anexo II – Planilha de Custos e Formação de Preços por Posto (Valores mensais)
Anexo III – Planilha de Treinamento
Anexo IV – Proposta de Preço

Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá conforme 
planilha própria.

1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para que os
Apoios  Técnicos  tomem  conhecimento  dos  sistemas  informatizados,
tecnologias e procedimentos que serão utilizados nas eleições.

2. Os  preços  do  treinamento  e  contratação  serão  compostos  da  seguinte
forma:
2.1. Valor da “Gestão do treinamento”;
2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”;
2.3. Valor por “Transporte intermunicipal”
2.4. Valor por “Transporte municipal”;
2.5. Valor por “Refeição”; e
2.6. Valor por “Aluno”.
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 21. Sanções Contratuais

O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:

21.1.  Advertência,  em virtude  do  descumprimento  de  obrigações  de  pequena
monta,  podendo  a  Administração,  no  caso  de  haver  o  cometimento  reiterado
destas faltas, aplicar outras mais severas;

21.2. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o
valor total  do contrato,  em virtude de atraso no cumprimento  das obrigações
estabelecidas  (exceto  quanto  às  referentes  à  prestação  dos  serviços  na
antevéspera, véspera e dia do referendo, que será considerado, conforme o caso,
descumprimento parcial ou total), até o limite de 5 (cinco) dias;

21.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão
de  inexecução  total,  ou  sobre  o  valor  remanescente,  no  caso  de  inexecução
parcial;

21.4.  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito
eleitoral;

21.6. As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser
impostas cumulativamente com as de multa;

21.7. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa;

21.8.  As  multas  poderão  ser  cumuladas  e  serão  descontadas  da  garantia  do
contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda
total desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for
o caso, cobrada judicialmente.
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22. Distribuição e quantificação dos técnicos

NAT QTD DE TÉCNICOS

Maceió 05

Arapiraca 04

Palmeira dos Índios 02

Delmiro Gouveia 02

União dos Palmares 02

Penedo 02

Porto Calvo 02

São Miguel dos Campos 02

Santana do Ipanema 02

Total 23

23. Vigência

O contrato terá vigência de até o final do exercício de 2020.

24. Qualificações:

Técnicas:
a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de
capacidade técnica, em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídi-
ca de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante forneci-
do serviços compatíveis em características com os objetos da presente
licitação;

b) A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica
através  de  certidões  ou  atestados  de  serviços  similares  de
complexidade  logística,  qualificação  de  mão  de  obra  e  operacional
equivalente ou superior.

Financeiras:
a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para
a contratação;

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física há menos de 90 (noventa dias) da
data de abertura do certame;

b)  Balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
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situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou  balanços  provisórios,  podendo  ser  atualizados  por  índices  oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser
verificado  pela  unidade  contábil  deste  Regional  para  fins  de  validação,
balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  referentes  ao  último
exercício  social,  comprovando  índices  de  Liquidez  Geral  –  LG,  Liquidez
Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um);
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Anexo I – Quadro de Acompanhamento

Quadro de Acompanhamento – Contrato TRE/AL nº XXXX/2020

Zona Eleitoral: Período de 
Apuração:

Prestador de Serviço CPF e Título Horas
Normais

Adicional
Noturno

Obs.: Total de
Horas

ATESTO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS FORAM EXECUTADOS DE ACORDO
COM O PREVISTO EM CONTRATO.

(assinatura e qualificação/carimbo do chefe de cartório)

Data

(assinatura e qualificação/carimbo do fiscal do contrato)

Data

(assinatura e qualificação/carimbo do gestor do contrato)

Data

Termo Referência - Atualizado datas e COVID-19 (0727612)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 387



ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
(Valores mensais)

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo cole vo ou sentença norma va em dissídio cole vo 2019/2020
Sindicato da categoria Técnico em Informá ca – 8 horas

Iden ficação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 1

Tipo da contratação:  
(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)     

Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com caracterís cas dis ntas)
2 Salário norma vo da categoria profissional R$ 3.065,00

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA 
UNIDADE DE MEDIDA)
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3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informá ca – 8 horas

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quan dade Valor Unitário (R$) Total (R$)
A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00
B Outros (especificar):

Total
TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)
A Salário-base R$ 3.065,00 3.065,00
B Adicional de periculosidade
C Adicional de insalubridade
D Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.065,00

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

A Transporte R$ 5,90
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 425,70
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 431,60

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
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A Uniformes (Crachá e Camiseta) R$ 37,79
B Álcool em gel 70° INPM R$ 5,85
C Máscaras Descartáveis R$ 327,75
D Outros (marcador permanente e sacos de lixo) R$ 13,33

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 384,72

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 0,00% R$ 0,00
B SESI ou SESC 1,50% R$ 45,98
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 30,65
D INCRA 0,20% R$ 6,13
E Salário-educação 2,50% R$ 76,63
F FGTS 8,00% R$ 245,20
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 91,95
H SEBRAE 0,60% R$ 18,39

TOTAL 16,80% R$ 514,92

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 255,42

B R$ 42,91
TOTAL R$ 298,33

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 2,27

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,38

B.1 R$ 3,72
TOTAL R$ 6,37

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 140,48
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 11,24
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 64,43

C.1 – FGTS (40%) R$ 64,43

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 
salário

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
subs tuto durante os 120 dias de licença-maternidade
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C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00
D Aviso-prévio trabalhado R$ 2,98

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

R$ 0,50

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 5,86
F.1 – FGTS (40%) R$ 5,86
F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00

TOTAL R$ 225,49

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço cons tucional de férias R$ 340,56
B Ausência por doença R$ 42,57
C Licença-paternidade R$ 0,64
D Ausências legais R$ 8,51
E Ausência por acidente de trabalho R$ 10,22
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 402,49

G R$ 67,62
TOTAL R$ 470,11

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 514,92
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 298,33
4.3 Afastamento maternidade R$ 6,37
4.4 Custo para rescisão R$ 225,49
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 470,11

TOTAL R$ 1.515,22

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 5,00% R$ 269,83
B Lucro 5,00% R$ 283,32
C Tributos 10,15%
C.1 Tributos federais

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente
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PIS 0,65% R$ 43,04
COFINS 3,00% R$ 198,65
INSS 4,50% R$ 297,98

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 132,44

TOTAL R$ 1.225,26
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 3.065,00
B Módulo 2 – Bene cios mensais e diários R$ 431,60
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 384,72
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 1.515,22

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 1.225,26

VALOR TOTAL R$ 6.621,80

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR 
POSTO)
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Anexo III

PLANILHA DE TREINAMENTO

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

Qtde. Valor unitário Valor total
1. Gestão do treinamento 1 2.500,00 R$ 2.500,00
2. Ambientes do treinamento 1 994,73 R$ 994,73
3. Transporte intermunicipal 18 55,40 R$ 997,13
4. Transporte municipal 5 7,30 R$ 36,50
5. Refeição 23 21,50 R$ 494,50
6. Alunos 23 18,68 R$ 429,72
Total R$ 5.452,58
Incidência Tributária (10,15%) R$ 615,96
Preço total R$ 6.068,54

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total

Auxiliar de RH 1 R$ 1.188,88  R$          1.188,88 

Total  R$          1.188,88 

2. Ambientes do treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total
Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 994,73  R$             994,73 
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Mesas computadores 4 R$ 0,00  R$                        - 
Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 R$ 0,00  R$                        - 
Carteiras e Cadeiras 30 R$ 0,00  R$                        - 
Sistema de Som Ambiente 1 R$ 0,00  R$                        - 
Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 R$ 0,00  R$                        - 
Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 R$ 0,00  R$                        - 
Projetor Mul midia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1 R$ 0,00  R$                        - 
Total  R$             994,73 

3. Transporte intermunicipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 18 R$ 55,40  R$             997,13 

Total

4. Transporte municipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 R$ 7,30  R$                36,50 
Total  R$                36,50 

5. Refeição
Descrição Qtde. Unitário Total

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 23 R$ 21,50  R$             494,50 

Total

6. Alunos
Descrição Qtde. Unitário Total

Manuais 23 R$ 11,08  R$             254,82 
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 23 R$ 6,20 R$ 142,60
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Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 23 R$ 0,97 R$ 22,30
Garrafa Água 1 R$ 10,00 R$ 10,00
Total R$ 429,72

Anexo III - Treinamento (0727619)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 395



ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM

Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Valor Total

1 Contratação e Treinamento R$ 5.452,58
2 Valor Mensal – 1ª T 01/11/20 a 18/11/20 R$ 6.621,80 R$ 3.973,08 23 R$ 91.380,79
3 Horas Extras – 1º  Turno R$ 0,00 23 R$ 0,00

Total – 1º Turno R$ 96.833,38
1 Valor Mensal – 2ª T 19/11/20 a 30/11/20 R$ 6.621,80 R$ 2.648,72 5 R$ 13.243,59
2 Horas Extras – 2º  Turno R$ 0,00 5 R$ 0,00

Total – 2º Turno R$ 13.243,59
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 110.076,97

Valor 
proporcional

Quan ta vo de 
funcionários

Apoio 
Técnico de 

TI
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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 julho de 2020.
À ACAGE
Em paralelo à Comissão de Planejamento da

Eleições de 2020 para avaliar e, conforme o entendimento,
aprovar ou não o Termo de Referência da Contratação
(0727612))

 
Sra. Assessora,
 
O novo termo supramencionado sofreu alterações

decorrentes das datas para o 1º e 2º Turno das Eleições de
2020, conforme novo normativo vigente.

Outrossim, as planilhas de custo foram revisadas,
considerando o cenário de COVID-19 e:

Despacho COINF 0714156;
Despacho COINF 0714315;
Despachos SEIC 0720225 e 0720471;
Despacho AAMO 0721195 e
Despacho GDG 0724541

Em parelelo a planilha será remetida por e-mail, a
partir dos autos.

 
Cordialmente.

 
Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 06/07/2020, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0727632 e o código CRC E9EBDCB4.

0008814-33.2019.6.02.8000 0727632v1
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06/07/2020 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=SSCPMJG5HYK8V&View=Message&Print=Yes&Number=8977&Folder…

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=SSCPMJG5HYK8V&View=Message&Print=Yes&Number=8977&FolderID=37 1/1

De: "Daniel Souto" <danielsouto@tre-al.jus.br>
Para: "lisianacintra" <lisianacintra@tre-al.jus.br>
CC: : lisianacintra@gmail.com
Data: 06/07/2020 03:24 PM
Assunto: Apoio de TI 0008814-33.2019.6.02.8000 - Planilha

Prezada,
 
Planilha anexa.
 
Daniel Macêdo
Coordenador de Infraestrutura
TRE/AL
Fone: (82) 2122-7740
e-mail: danielsouto@tre-al.jus.br
 
As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido
por Lei e pela Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral (Res. TSE nº 23.501, de 19.12.2016).
Caso não seja o destinatário, saiba que a leitura, a retransmissão, a distribuição, a divulgação ou cópia são proibidas.
Favor apagar as informações e notificar o remetente.
O uso impróprio será tratado conforme as normas de segurança da Justiça Eleitoral e a legislação em vigor.

Anexados:

Arquivo:
ATT00003.txt

Tamanho:
1k Tipo de Conteúdo: text/plain

Arquivo:
ATT00004.html
(Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
2k Tipo de Conteúdo: text/html

Arquivo: Apoio de
TI - 2020.ods

Tamanho:
34k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Planilhas. Apoio TI. Eleições 2020.

 

Parecer nº 1296 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhor Secretário de Administração,
 
Trata-se de estudos que visa a contratação de

empresa para fornecimento de mão-de-obra para atuação
em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação.

Os autos foram encaminhados pela gestão
contratual para verificação de novas
planilhas, 0727618, 0727619 e 0727626, elaboradas em
virtude de inclusão de novos custos relacionados a
materiais de proteção individual, necessários para prevenção
de contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19; adequação de
custos de insumos (manuais, deslocamentos e auxiliar de RH -
Despacho COINF - 0714156); bem como alteração de data das
Eleições 2020, que resultaram, ainda, em novo Termo de
Referência, presente no evento Sei nº 0727612.

Da análise, quanto à planilha que contempla a
Proposta de Preço (0727626), observamos que o valor
informado para o item Treinamento, R$ 5.452,58 (cinco mil
quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito
centavos), não contempla o valor relativo à sua incidência
tributária, como se observa de sua planilha presente no
documento Sei nº 0727619, que informa o valor total de R$
6.068,54 (seis mil sessenta e oito reais e cinquenta e quatro
centavos).

Ainda quanto à Proposta de Preço, recomendamos
que sejam excluídas as linhas que mencionam horas extras no
1º e 2º turnos, mesmo que zeradas,  já que não existe
previsão contratual de suas ocorrências. Após as correções
devidas, sugerimos que os autos sigam a continuidade de seu
procedimento, sem a necessidade de seu retorno a esta
Assessoria.

 
 

Lisiana Teixeira Cintra
Assessora de Contas e Apoio à Gestão em substituição

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 13/07/2020, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0730593 e o código CRC 4BDC4DC4.
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DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2020.
Retornem os autos à Unidade Gestora, para

promover os ajustes recomendados pela ACAGE, na planilha
de formação de preços, nos termos do Parecer nº 1296
(doc. 0730593).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/07/2020, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0730862 e o código CRC 8DC87254.
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Despacho GSAD 0730862         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 401



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

 

DESPACHO

Maceió, 14 de julho de 2020.
Senhor Diretor- Geral,
Em reunião realizada no dia 14 de julho do corrente ano cuja ata
encontra-se em processo de elaboração e/ou colheita de assinaturas,
restou decidido que:
1- Após os esclarecimentos do Secretário de Administração,
no sentido de que a gestão contratual fez a adequação
conforme já deliberado anteriormente pela Comissão , restou
aprovado o termo de referência.
Em sendo assim, encaminho os presentes autos a Vossa Senhoria
para que, caso repute necessário, sejam dados os direcionamentos
imprescindíveis ao seu cumprimento.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 14/07/2020, às 21:38, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0731423 e o código CRC 841C20A8.
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DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2020.
À SAD,
 
De ordem do Diretor-Geral, e tendo em vista a

deliberação da Comissão de Eleições (ata 0731136),
encaminho o processo para providências necessárias à
contratação.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 15/07/2020, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 15/07/2020, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 15/07/2020, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0731605 e o código CRC 5D082B60.
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DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2020.
 
 
Diante do Despacho AGE 0731605, encaminho os

presentes autos à COINF, reiterando o Despacho
GSAD 0730862, com a urgência que o caso requer.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2020, às 08:54, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0735216 e o código CRC DB141349.
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DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2020.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Inicialmente informo que apenas retornei de férias

no dia de ontem, 27/07/2020, eis a razão de eventual retardo.
Outrossim, em atenção ao Despacho

GSAD 0735216, seguem os anexos
retificados 0737325 e 0737326.

 
Cordialmente.

 
Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 28/07/2020, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737323 e o código CRC 4EC6B9BB.

0008814-33.2019.6.02.8000 0737323v1
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Anexo III

PLANILHA DE TREINAMENTO

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

Qtde. Valor unitário Valor total
1. Gestão do treinamento 1 2.500,00 R$ 2.500,00
2. Ambientes do treinamento 1 994,73 R$ 994,73
3. Transporte intermunicipal 18 55,40 R$ 997,13
4. Transporte municipal 5 7,30 R$ 36,50
5. Refeição 23 21,50 R$ 494,50
6. Alunos 23 18,68 R$ 429,72
Sub Total R$ 5.452,58
Incidência Tributária (10,15%) R$ 615,96
Total R$ 6.068,54

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total

Auxiliar de RH 1 R$ 1.188,88  R$          1.188,88 

Total  R$          1.188,88 

2. Ambientes do treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total
Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 994,73  R$             994,73 
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Mesas computadores 4 R$ 0,00  R$                        - 
Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 R$ 0,00  R$                        - 
Carteiras e Cadeiras 30 R$ 0,00  R$                        - 
Sistema de Som Ambiente 1 R$ 0,00  R$                        - 
Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 R$ 0,00  R$                        - 
Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 R$ 0,00  R$                        - 
Projetor Mul midia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1 R$ 0,00  R$                        - 
Total  R$             994,73 

3. Transporte intermunicipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 18 R$ 55,40  R$             997,13 

Total

4. Transporte municipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 R$ 7,30  R$                36,50 
Total  R$                36,50 

5. Refeição
Descrição Qtde. Unitário Total

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 23 R$ 21,50  R$             494,50 

Total

6. Alunos
Descrição Qtde. Unitário Total

Manuais 23 R$ 11,08  R$             254,82 
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 23 R$ 6,20 R$ 142,60
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Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 23 R$ 0,97 R$ 22,30
Garrafa Água 1 R$ 10,00 R$ 10,00
Total R$ 429,72
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ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM

Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Valor Total

1 Contratação e Treinamento R$ 5.452,58
2 Valor Mensal – 1ª T 01/11/20 a 18/11/20 R$ 6.621,80 R$ 3.973,08 23 R$ 91.380,79

Total – 1º Turno R$ 96.833,38
1 Valor Mensal – 2ª T 19/11/20 a 30/11/20 R$ 6.621,80 R$ 2.648,72 5 R$ 13.243,59

Total – 2º Turno R$ 13.243,59
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 110.076,97

Valor 
proporcional

Quan ta vo de 
funcionários

Apoio 
Técnico de 

TI
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DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2020.
 
 
À SLC, para confecção da minuta do edital.
 
Após, à AJ-DG para a competente análise.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/07/2020, às 14:06, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737343 e o código CRC 9D6A00CA.
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DESPACHO

Maceió, 14 de agosto de 2020.
À SLC.
 
Senhora Chefe,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho GSAD (doc. 0737343), para solicitar informações
quanto ao trâmite de elaboração da Minuta do Edital,
conforme solicitado no referido despacho.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/08/2020, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0745695 e o código CRC C0750F20.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200 
  

MINUTA 
  
PROCESSO Nº 0008814-33.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para 
atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e 
locais de votação, tudo de acordo com requisição promovida pela Coordenadoria de 
Infraestrutura desta Corte. 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 

de 06 de outubro de 2015, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de 
maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a  
Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução 
Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa de 
terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de 
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme 
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 
2 – DA VIGÊNCIA 

 
2.1.  A vigência do contrato será a partir da data da sua assinatura, até o 
dia 31 de dezembro no ano em curso, considerando o prazo para pagamento, podendo 
encerrar-se antes, com a solução de todas as obrigações contratuais das partes. 
 
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. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 
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b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

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

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 
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4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

5.9. 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. 
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6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas 

apenas duas casas após a vírgula; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes nos anexos deste Edital;  

c) Planilha de Custos e Formação dos Preços - Valores Mensais, por turno, 

Planilha de Custos e Formação de Preços - Horas Extras, por turno, Planilha de 

Treinamento e Modelo de Proposta, a serem preenchidas conforme modelos 

constantes nos Anexos II-A, II-B e II-C, respectivamente, a qual deverá conter: 

d) Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa 
que rege a categoria profissional que executará o serviço, bem como a 
respectiva data base e vigência, conforme Código Brasileiro de Ocupações – 
CBO. 

6.1.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do 
recolhimento das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC, 
SEBRAE, INCRA e Salário Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art. 
13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão 
cotar esses itens, sob pena de desclassificação. 

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
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condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES.  

 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços 
(1º turno + 2º turno). 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 
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7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia. 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
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7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo para a contratação o valor global de R$ 110.076,97 (cento e dez mil, 
setenta e seis reais e noventa e sete centavos) para contratação dos serviços, 
sendo R$ 96.833,38 (noventa e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e 
oito centavos) para o 1º turno de eleição, e R$ 13.243,59 (treze mil, duzentos e 
quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos), para o 2º turno de eleição, 
se houver, e que de modo algum vincula a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 
8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 
8.3.1., estão disponíveis no Anexo VI.  
 
8.2.2.  O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a cada 
item que compõe a Planilha de Custos e Formação de Preços, tendo como 
critério os valores disponíveis nas planilhas constantes no Anexo VI. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do serviço ofertado, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 

encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme 

modelos constantes nos Anexos II-A a II-C deverão ser enviados quando 

solicitados pelo pregoeiro. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO IV. 

 
8.8. A licitante vencedora deverá ainda encaminhar, como anexo, pelo 
sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro, Termo de sigilo, no modelo do 
Anexo VIII deste edital. 
 
8.9.                  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme 

disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
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existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 
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pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0747168)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 423



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

13 

 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
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9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-

los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 
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que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação técnica: No mínimo um atestado ou declaração de 
capacidade técnica, em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprovem ter a licitante fornecido serviços 
compatíveis em características com os objetos da presente licitação. 

 
9.10.3.1. A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade 
técnica através de certidões ou atestados de serviços similares de 
complexidade logística, qualificação de mão de obra e operacional 
equivalente ou superior. 
 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira: 

a)  Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido 

para a contratação; 

b)  Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física há menos de 90 

(noventa dias) da data de abertura do certame;  

c)  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser 

verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de validação, 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 

exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez 

Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um). 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos itens que compõem o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item que compõe o lote ofertado, 

bem como seu valor global (do lote). 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante 
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manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
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15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, 
valor e prazo de pagamento, em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a assinar o instrumento contrtual, 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  
 
16.1.  Os gestores terão as seguintes atribuições: 

 
a) Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do 
Edital; 

 
b) Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou 
cooperados da empresa contratada;  

 
c) Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou 
com incompatibilidades funcionais; 

 
d) Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula 
contratual; 

 
e) Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula 
contratual; 

 
f) Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que 
atendidas as obrigações contratuais;  

 
g) Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização 
de pagamentos. 

 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 
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III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:  
 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 

destas faltas, aplicar outras mais severas;  

 

b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o 

valor total do contrato, em virtude de atraso no cumprimento das obrigações 

estabelecidas (exceto quanto às referentes à prestação dos serviços na 

antevéspera, véspera e dia do referendo, que será considerado, conforme o 

caso, descumprimento parcial ou total), até o limite de 5 (cinco) dias; 

 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão 

de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução 

parcial; 

 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do 

pleito eleitoral.  

 

17.3.  As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser 
impostas cumulativamente com as de multa. 

17.4.         A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa. 
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17.5.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
17.6.          As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do 
contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total 
desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 

 
17.7. 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. 

 
17.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
17.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.10.  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. 

 
17.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
17.13.  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. 

 
17.13.1.  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. 

 
17.14.  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,     
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aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.15.  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. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 
100% (cem por cento) do valor total do contato por turno, após a realização da 
eleição, no prazo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da apresentação de folha 
de pagamento ou documento equivalente devidamente quitado, havendo a 
retenção apenas quanto aos valores pendentes de recolhimento do INSS e FGTS, 
se houver obrigatoriedade, sendo exigido o respectivo atesto. 

 
18.2.  O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito 
de emissão de notas fiscais. 

 
18.3. Não será admitido pagamento antecipado. 

 
18.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções 
tributárias determinadas pela legislação fiscal. 

 
18.5. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 

 
18.6. A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada 
da documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para 
regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 
reapresentação. 
 
18.7. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.8. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 

 
18.9.  A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 
dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, 
comprovantes dos serviços prestados (conforme edital), comprovantes de pagamento 
assinados pelos prestadores (ou comprovantes de depósito em conta bancária), 
comprovantes de pagamento dos tributos incidentes (ISS, se for o caso; FGTS; INSS), 
declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros 
exigidos no edital ou que julgar importantes ao atesto. 
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18.10. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada 
etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 

 
18.11. O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da 
apresentação de todos os documentos necessários ao pleno atesto pela fiscalização 
contratual, desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive 
obrigações fiscais e trabalhistas. 

 
18.12.  Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito 
na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 

 
18.13. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma 
pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente 
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste 
caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do 
despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a 
comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o 
caso, conforme a legislação. 

 
18.14. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum 
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original 
assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de 
acordo com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não 
apresentação de declaração será automaticamente entendida como situação normal de 
retenção tributária. 

 
18.15.  Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser 
glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela 
contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento 
da União (conforme edital). 

 
18.16. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação 
dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não 
sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  

 
18.17.  A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação 
municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados 
localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e 
prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município 
competente. 

 
18.18.  A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na 
contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de 
solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas 
competentes e autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. Seu 
faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que houve o 
reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos 
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regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos incidentes, 
se houver.  

 
18.19. 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 2020, alocados 
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 0107671 (Pleitos 
Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo II deste Edital. 

  
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo II deste Edital. 

   
22 – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
22.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá 
prestar uma das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente 
a 5% do valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do 
TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato. 
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22.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor 
da garantia prestada. 

 
22.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
22.3. A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 
 
22.4. Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que 
exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
22.5. A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de 
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de 
trabalho, se for o caso. 
 
22.6. Caso o pagamento a que se refere o subitem 22.5. não ocorra após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das 
verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
22.6.1. Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no item 22.6., caso haja solicitação de 
resgate por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações da Contratação; 
ANEXO II - Planilha de Custos e Formação de Preços – Valores mensais; 
ANEXO III - Planilha de Treinamento; 
ANEXO IV - Modelo de Proposta; 
ANEXO V – Quadro de Acompanhamento; 
ANEXO VI - Minuta de contrato; 
ANEXO VII - Sugestão de Planilha para contratação; 
ANEXO VIII  –Planilhas preenchidas com Valor Estimado; 
ANEXO IX - Resolução nº 15.559/2014 do TRE/AL. 
ANEXO X – Termo de Sigilo; 
 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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               ANEXO I 
 

    TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
 

 

1. Objeto 

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de  
empresa para transporte de urnas eletrônicas,       
envelopes para apuração, cabinas de votação e 
fornecimento de envelopes, conforme definido neste 
Termo de Referência. SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – 
Contratação de empresa de terceirização para 
fornecimento de mão-de-obra para atuação em Apoio de 
TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão 
remotos e locais de votação, conforme definido neste 
Termo de Referência  

2. Quantidade 23 (vinte e três) Técnicos de Apoio de TI. 

3. Especificação do Objeto Conforme Anexo I-A.  

4. Valor Estimado da 
Aquisição 

O constante no subtem 8.3.1 do Edital. 

 
5. Justificativa Dar suporte técnico básico aos NATs – Núcleos de 

Apoio Técnico, cartórios eleitorais, locais de votação, 
apoio técnico de TI nos locais de votação, de pontos 
de transmissão e junto aos mesários durante as 
eleições de 2020.  

6. Prazo de entrega  

7. Adjudicação  Preço Global  

 

8. Classificação                           
Orçamentária 

Sugere-se:  

Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n.º 059583 (Pleitos 
Eleitorais) – Naturezas de Despesas 339039(Outros 
Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídica) e 
339030(Materiais de Consumo).  

9. Local de Entrega  Conforme descrito neste Termo de Referência. 

 

10. Fiscalização 

A Cargo dos Chefes de Cartórios ou Servidores 
designados pelos Juízes Eleitorais.  

 
11.  Gestão  Gestor ou equipe de gestores formalmente 

designados.  

 
                          Maceió – AL, 04 de maio de 2020.  

 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 
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               ____________________________________  
                 Daniel Macêdo de Carvalho Souto  

                        Servidor Responsável pela Elaboração PORTARIA PRESIDÊNCIA                                         
Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/DG/GABDG  
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       ANEXO I-A 

 

                               ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO 

 

1. Objeto 

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de empresa de terceirização para 
fornecimento de mão-de-obra para atuação em Apoio de TI nos locais de 
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme 
definido neste Termo de Referência.  

 
 

2. DAS DEFINIÇÕES 

 
2. Fundamentação da Contratação 

 
2.1. Necessidade da contratação À medida que se aproximam as eleições, as 
atividades atribuídas ao TRE e à restrita equipe de TI se avolumam. São 
realizadas atividades tais como preparação das urnas e computadores com os 
sistemas em fase de teste; simulados de eleições para homologação dos 
sistemas; preparação das urnas e computadores com sistemas em fase de 
produção; oficialização dos sistemas; levantamento da infraestrutura dos locais 
de votação e de transmissão remota; registro das informações levantadas; 
convocação, treinamento e apoio aos mesários; gestão da distribuição das urnas 
eletrônicas; substituição de urnas que apresentarem problemas no dia da 
votação e transmissão dos arquivos das urnas eletrônicas após a votação. 

 

Desta forma, face a exiguidade do quadro de TI, bem assim vez que este é alocado apenas, 
particularmente pela sua limitação quantitativa, ao prédio-sede é natural que se busque, 
como forma de salvaguarda e de vazão de demanda o contrato de Apoio em tela para o 
momento tão particular e único que o das eleições.  

 

2.2 Restrições Legais 

De acordo com o inciso II do art. 7º da Resolução TSE nº 23.234/2010 é vedado a contratação 
de empresa que tenha entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes 
vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  

 

2.3 Finalidade 

Face à instalação das urnas eletrônicas em diversos pontos de coleta de votos nas seções 
eleitorais, diversas atividades técnicas deverão ser desenvolvidas, com a consequente 
necessidade de mobilização de um grande contingente de profissionais com conhecimentos 
na área de informática.  

A necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada para a provisão dos 
técnicos tem sido fortemente defendida pelos cartórios eleitorais em diversos expedientes.  
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Suas atividades serão:  

 auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, etc...);  

 auxílio técnico para operação de microcomputadores;  

 auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais de 
expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das seções eleitorais;  

 auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais;  

 auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;  

 prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades 
encontradas;  

 acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos equipamentos de 
votação às Juntas Eleitorais.  

 
 

2.4 Premissas de Perfil 
 
O Apoio de TI deve ser capaz de atuar, sempre que possível, com orientações básicas e/ou 
repassadas por meio de contato telefônico com o suporte próprio de TI do Regional, como já 
refalado em número reduzido.  
 
Neste contexto, tem-se em mente, com base na convenção coletiva de trabalho abaixo 
discriminada, disponível em http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/,  
 
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000192/2019 DATA DE REGISTRO NO MTE: 24/09/2019 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR043058/2019 NÚMERO DO PROCESSO: 46201.003443/2019-13 DATA 
DO PROTOCOLO: 20/09/2019  
 
O perfil de: Técnico em Informática - Jornada de 8h diárias, para acompanhar a jornada normal de 
trabalho da Justiça Eleitoral dentro do período eleitoral.  

 
 
2.5 Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão 
 
A contratação pretendida está alinhada com o planejamento estratégico da Justiça Eleitoral, o qual 
tem por missão “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”, tendo por visão “consolidar a 
credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança”.  
 
O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos estratégicos  
 
 Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e  
 Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral.  

.  
 

2.6 Parcelamento ou não da solução 

 
A contratação dar-se-á em lote único, por menor preço global, consoante contratações anteriores – 
Eleições 2014, visto os riscos advindos da pulverização da responsabilidade de gestão dos serviços 
de apoio da realização das eleições. 
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2.7 Resultados Pretendidos 

 
Garantir o Apoio necessário de TI aos cartórios eleitorais, locais de votação, de transmissão e 
seções eleitorais, o adequado transcurso do processo de votação por meio do correto 
funcionamento das urnas eletrônicas e sua substituição, em caso de contingência, e a célere 
transmissão dos arquivos de urna para o TRE e TSE.  

 
 

3. Especificação dos serviços 
 
Os profissionais serão contratados para a execução dos serviços nas seções eleitorais, cartórios 
eleitorais e pontos de transmissão tanto em Maceió quanto no interior.  
 
3.1 A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e os serviços serão realizados 
mediante alocação de postos de trabalho, principalmente, nos NAT – Núcleos de Apoio Técnico, 
cartórios eleitorais, pontos de transmissão, galpão de armazenamento de urnas e locais de 
votação. 
 
3.2 Os postos de trabalho serão alocados de acordo com quadro de distribuição presente neste 
Termo de Referência. 
 
3.3. A alocação de postos de trabalho dar-se-á no dia seguinte ao término do treinamento. 
 
3.4 O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho dar-se-á da seguinte forma:  
 

3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE; 
 
3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada; 
 
3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho; 
 
3.4.4. Alocação dos postos de trabalho à Justiça Eleitoral (Início da atuação do posto de 
trabalho); 
 
3.4.5. Desmobilização do posto de trabalho (Fim da atuação do posto de trabalho). 
 

3.5 Os locais de contratação dos profissionais para ocupar os postos de trabalho serão de escolha 
da contratada.  

 
 

3.6 Momentos: 
 

Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão, locais de 
votação e urnas: – Data: 01/11/2020 a 12/11/2020: 1º Turno;  

Antevéspera das Eleições: – Data: 13/11/2020: 1º Turno; – Data: 27/11/2020: 2º 
Turno, se houver;  

Véspera das Eleições: – Data: 14/11/2020: 1º Turno; – Data: 28/11/2020: 2º Turno, 
se houver;  

Minuta de edital de pregão eletrônico (0747168)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 442



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

32 

 

Dia das Eleições: – Data: 15/11/2020: 1º Turno; – Data: 29/11/2020: 2º Turno, se 
houver;  

Dias posteriores à eleição: – Data: 16/11/2020: 1º Turno; – Data: 30/11/2020: 2º 
Turno, se houver;  

Dias de entre turnos (apenas se houve 2º Turno) - Data: 19/11/2020 a 26/11/2020  

Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da 
Eleição – Dos dias: 14 e 15/11/2020 para 17 e 18/11/2020: 1º Turno; – Dos dias: 28 
e 29/11/2020 para 23 e 24/11/2020: 2º Turno, se houver;  

 
 Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão locais de votação e urnas: 

período destinado à recepção de orientações próprias de Sistemas e rotinas informatizados próprias 
da Justiça Eleitoral, suporte técnico aos cartórios eleitorais em: vistoria de locais de votação e de 
transmissão, instalação de Sistema para as Eleições, suporte de microinformática, suporte a 
periféricos de microinformática, auxílio técnico em treinamento de mesários, auxílio técnico em 
carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais itens 
informatizados relativos ao pleito eleitoral.  
 
 Antevéspera das Eleições :  

 
Reunião com os servidores da Justiça Eleitoral na sede do Cartório ou em outro local previamente 
determinado, a fim de serem informados acerca dos detalhes e dos procedimentos finais relativos 
ao pleito.  
 
 Véspera das Eleições : Auxílio técnico aos cartórios eleitorais, supervisores de local de votação 

quanto às atividades de recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais 
de expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das seções eleitorais, bem 
como preparação dos ambientes de votação e instalação e teste de funcionamento prévio das 
urnas eletrônicas e pontos de transmissão remotos.  
 
 Dia das Eleições : Suporte técnico aos Cartórios Eleitorais, Supervisores de Local de Votação, 

Auxiliares de Votação e Mesários, embalagem e acompanhamento das atividades de remessa das 
urnas eletrônicas para a Junta Eleitoral, Cartório Eleitoral ou local de armazenagem, conforme 
logística instituída pela Zona Eleitoral.  

 
 Dias posteriores à Eleição: auxílio técnico aos cartórios eleitorais em relação aos levantamentos 

de ativos informatizados e urnas eletrônicas, suporte técnico aos cartórios eleitorais em: vistoria de 
locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para as Eleições, suporte de 
microinformática, suporte a periféricos de microinformática, auxílio técnico em treinamento de 
mesários, auxílio técnico em carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos de transmissão 
remotos e demais itens informatizados relativos ao pleito eleitoral. 
 
 Dias de entre turnos: além das atividades previstas para os dias posteriores à Eleição, correção 

de erro/falhas identificados, durante o 1º Turno, em equipamentos e rotinas informatizadas do 
processo eleitoral, bem assim auxílio na preparação de urnas e equipamentos informatizados para 
a execução do 2º Turno.  
 
 Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição: tem a 

finalidade de na forma da atual legislação trabalhista, de forma acordada, promover o 
deslocamento, na semana das eleições, do descanso semanal remunerado (DSR), assegurando o 
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direito do trabalhador e desonerando a Administração quanto à incidência de verbas 
extraordinárias.  

 
 

4. Qualificação dos profissionais 
 
Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos comprovados em operação de 
microcomputadores e, de preferência, experiência em atividades de técnico de urna em pleitos 
eleitorais anteriores.  
 
A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a apresentação de certificados 
e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições de ensino ou órgãos idôneos no âmbito 
estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do emissor, bem assim que comprovem, 
isoladamente ou em conjunto, carga horária mínima de 120 (cento e vinte) horas de curso e com no 
máximo 03 (três) anos de emissão.  
 
A experiência de atuação em eleições anteriores como técnico de urna, comprovada por registro na 
CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela Zona Eleitoral de atuação e que abone conduta 
anterior, supri as exigências anteriores.  
 
Os profissionais são enquadráveis na convenção coletiva de Técnicos de Informática.  
 
Em hipótese alguma será admitida a alocação nos postos de trabalho de filiados a partidos 
políticos, parentes até o 3º grau de candidatos, estagiários ou afins, servidores ou empregados com 
vínculo com a administração pública federal, estadual ou municipal, para a prestação dos serviços 
objeto deste projeto básico e disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça, sendo exigida declaração, sob as penas da Lei, 
para este fim.  

 
 

5. Locais de apresentação 
 
 Pós treinamento, Antevéspera das Eleições e entre turnos, este último se houver: Município-sede 

do Cartório Eleitoral (o local exato será designado durante a fase de seleção ou treinamento). 
 
 Véspera e dia das Eleições: Locais de Transmissão, de Votação da Zona Eleitoral de alocação, 

conforme determinado pelo Contratante.  
 
6. Deslocamento 
 
O CONTRATANTE poderá transferir, sem qualquer custo adicional, os postos de serviço contratados 
para outros locais distintos dos indicados, em quaisquer Locais de Votação e municípios da área de 
abrangência da respectiva Zona Eleitoral e/ou na respectiva área de abrangência do NAT, bastando 
apenas comunicar à CONTRATADA tal ocorrência e prover os meios de transporte.  
 
6.1 Os Núcleos de Apoio Técnico – NATs, têm a seguinte área de abrangência: 
 

NAT  Área  Zonas Abrangidas PA – Postos de 
Atendimento  

Maceió   I 1ª, 2ª, 3ª e 54ª (Maceió) 
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6ª (Atalaia)  

PA (Capela)  

8ª (Pilar)  

PA (Santa Luzia do Norte)  

15ª (Rio Largo)  

26ª (Marechal Deodoro)  

Arapiraca  II 20ª (Traipu)  

22ª (Arapiraca)  

29ª (Batalha)  

44ª (Girau do Ponciano)  

49ª (São Sebastião)  

55ª (Arapiraca)  

Palmeira dos Índios   III 5ª (Viçosa)  

10ª (Palmeira dos Índios) 

28ª (Quebrangulo)  

45ª (Igaci)  

31ª (Major Isidoro)  

46ª (Cacimbinhas)  

Delmiro Gouveia     IV 27ª (Mata Grande)  

PA (Piranhas)  

39ª (Água Branca)  

40ª (Delmiro Gouveia)  

Santana do Ipanema  V 11ª (Pão de Açúcar)  

19ª (Santana do Ipanema)  

PA (Olho Dágua das Flores) 

50ª (Maravilha)  

51ª (São José da Tapera)  

União dos Palmares  VI 9ª (Murici)  

16ª (São José da Laje)  

PA (Colônia Leopoldina)  

53ª (Joaquim Gomes)  

21ª (União dos Palmares)  

Penedo  VII 13ª (Penedo)  
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7ª (Coruripe)  

PA (Igreja Nova)  

PA (Junqueiro)  

37ª (Porto Real do Colégio)  

PA (Piaçabuçu)  

Porto Calvo  VIII PA (Passo de Camaragibe)  

14ª (Porto Calvo)  

17ª (São Luis do Quitunde) 

PA (Maragogi)  

33ª (Porto de Pedras) 

PA (Matriz de Camaragibe)  

São Miguel dos 
Campos  

IX PA (Anadia)  

34ª (Senador Teotônio Vilela)  

PA (Junqueiro)  

18ª (São Miguel dos Campos)  

47ª (Campo Alegre)  

48ª (Boca da Mata)  

PA (Anadia)  

PA (Maribondo)  

PA (Limoeiro de Anadia)  

 
 

7. Horário de trabalho 
 
Na execução do contrato será observado o limite de 08 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e 
quatro) horas semanais.  
 
O horário de trabalho, observado o intervalo de 1 hora para refeição, será determinado 
conforme o especificado abaixo:  
 
 Treinamento, Preparação de cartórios, locais de votação e de transmissão e urnas: Jornada de 

8 (oito) horas  
 Antevéspera das eleições: Jornada de 8 (oito) horas;  
 Véspera das eleições: deverá acompanhar o horário do cartório sede do NAT, dentro de uma 

perspectiva inicial limitante das 7 às 19 horas, ou seja, de 12 (doze) horas diárias, já ponderado 
o intervalo de refeição; e,  
 Dia das eleições: das 7 horas até o encerramento da votação e o recolhimento das Memórias 

de Resultado - MRs e das urnas eletrônicas, tendo como horário limite inicial 22 horas, sou seja, 
de 15 (quinze) horas diárias, já ponderado o intervalo de refeição;  
Dias posteriores à Eleição: jornada de 8 (oito) horas  

 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0747168)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 446



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

36 

 

Obs.: 1) Para a comprovação de número de horas trabalhadas, observados os limites 
contratados, a contratada deve apresentar controle de ponto a ser confirmado/abonado pela 
Chefia de Cartório onde o prestador de serviço esteja desempenhando suas atividades. 
Conforme modelo constante do Anexo I-D.  
 
Obs.: 2) Não há previsão de execução de serviços extraordinários. Deve a contratada realizar o 
controle de frequência, abonado pelas respectivas fiscalizações do TRE, para a identificação de 
eventuais bancos de horas positivos (excedente de jornada) e negativos (subjornada) de forma 
a promover o encontro destas horas;  
 
Obs.: 3) A Contratada deve orientar seus colaboradores e respeitar o deslocamento do DSR – 
Descanso Semanal Remunerado, na semana das eleições;  
 
8. Prazos 
 
A empresa contratada deverá remeter ao TRE-AL, até o dia 10 de setembro de 2020, listagem 
impressa e consolidada por município, contendo o nome completo e o título eleitoral dos 
profissionais envolvidos, assim como os documentos comprobatórios de qualificação.  
 
Deverá de igual forma fornecer arquivo em meio magnético com dados e layout definido em 
anexo deste projeto básico.  

 
 
9. Treinamento 
 
Os treinamentos de preparação e de avaliação dos profissionais, com o objetivo de transmitir 
aos participantes as peculiaridades e os procedimentos adotados durante o pleito, serão 
ministrados pelos mesmos servidores do TRE-AL designados aos Cartórios Eleitorais. 
 
Tais atividades, em caráter de seleção e eliminatórias, serão executadas na segunda quinzena 
de setembro/2020, com carga horária mínima de 6 (seis) horas, divididas em no máximo dois 
turnos de 3 (três) horas para cada turma.  
 
Os custos com a convocação de pessoal, com o deslocamento pertinente e com o fornecimento 
do ambiente adequado serão assumidos pela empresa contratada, de acordo com a seguinte 
estrutura:  
 
Máximo de 15 (quinze) treinandos por sala, já considerados eventuais sobre recrutados para o 

processo de seleção por parte da empresa e espaço aos treinadores;  
 Duração máxima 01 (um) dia para o treinamento de todas as turmas de treinandos;  
 As salas devem funcionar num mesmo local;  
 Fornecer data show para cada sala de projeção por local, que comporte as turmas de 

treinandos do dia para a exibição de mídia digital;  
 Fornecimento de apontador óptico, quadro branco, apagador e pincel para quadro branco para 

os instrutores;  
 Fornecer canetas e blocos de anotação para os todos os técnicos, inclusive para o pessoal 

destinado à reserva técnica, que adiante se definirá;  
 Fornecer lanche aos treinandos, do tipo água, café e biscoitos, no mínimo.  
 Ao ocorrer não aceitação de qualquer profissional após a avaliação realizada pelo instrutor do 

treinamento, ficará a empresa contratada obrigada a fornecer substituto imediatamente.  
 Fornecer 04 (quatro) mesas para computadores/notebook que, em sendo necessários, serão 

providos pelo TRE;  
 Fornecer 04 (quatro) mesas para urna eletrônica.  

Minuta de edital de pregão eletrônico (0747168)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 447



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

37 

 

 
 

10. Estratégia de Contratação 
 
A modalidade licitatória recomendada é o PREGÃO, este instituído pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002 e, subsidiariamente, pelas Leis nº 8.078/90, 8.666/93, 9.784/99 e suas alterações, 
bem como pelos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000, 3.693, de 20/12/2000, e 3.697, de 
21/12/2000.  
 
11. Valor estimado 
 
R$ XXXXXXX (XXXXXX) para o 1º turno, e R$ yyyyy(dyyyyyyyyy) para o 2º turno, se houver.  
 
12. Recursos Orçamentários 
 
As despesas decorrentes da contratação do pessoal técnico de apoio serão cobertas com 
recursos do programa de trabalho Gestão do Processo Eleitoral, Ação, Pleitos Eleitorais, 
Elemento de Despesa 3390.39.79 – Serv. De Apoio Administrativo, Técnico e Operacional, O. 
Das Eleições 2020. 

 
 

13. Obrigações da Contratada 
 
São obrigações da empresa contratada:  
 
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;  
 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato;  
 
c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de termo de 
adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível;  
 
d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à contratação; 
 
e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao pessoal 
contratado; 
 
f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, contratação 
e deslocamento dos profissionais;  
 
g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados ou 
cooperados;  
 
h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação;  
 
i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado com a 
identificação da Empresa, do evento “Eleições 2020”, nome, R.G. E e título de eleitor do 
contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-crachá, em triplex 300g, de até 
quatro cores, formato 100 X 150mm, acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo 
deve fornecido para o TRE e colher sua aprovação até a data de início dos treinamentos; 
 
j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a seguinte 
inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2020” em tipo uniforme de letras e números em dimensão 
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que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve fornecido para o TRE e colher sua aprovação, 
para o caso de fornecimento de camisa, devem ser fornecidas no mínimo 02 (duas) camisetas 
por contratado;  
 
k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão de 
incompatibilidades funcionais ou de certificação;  
 
l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento, conforme 
detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística; 
 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que atendem às 
Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho 
Nacional de Justiça; 
 
n) Apresentar para fins de recebimento toda a comprovação de pagamento das obrigações 
trabalhistas com seus contratados, inclusive folha de pagamentos com memória de cálculo e 
demais documentações comprobatórias exigidas pela gestão contratual e/ou unidade de 
contabilidade e controle do TRE/AL;  
o)ter sistema informatizado que permita os registros de ponto, atraso, ausências, horas extras e 
horas faltantes em tempo real, adequado às Portarias nº 1510/09 e 373/2011 do Ministério de 
Trabalho;  

 
p)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 (cinco) máscaras 
por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados por dia e 01 (um) 
marcador permanente por contratado; para sua proteção individual e correto descarte de 
material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19; bem assim instruir seus 
colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos itens;  
 
q)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70° INPM por 
contratado;  
 
r)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de prevenção 
de contágio para o COVID-19. 
 
 
14. Obrigações do Contratante 
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:  
 
14.1. Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os atos de 
execução do contrato; 
 
14.2. Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das 
prestações contratuais da empresa contratada; 
 
14.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
 
14.4 Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; 
 
14.5. Fiscalizar a execução do contrato;  

 
 

15. Pagamento 
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15.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem por cento) do valor 
total do contato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 (oito) dias úteis, contados 
a partir da apresentação de folha de pagamento ou documento equivalente devidamente 
quitado, havendo a retenção apenas quanto aos valores pendentes de recolhimento do INSS e 
FGTS, se houver obrigatoriedade, sendo exigido o respectivo atesto. 
 
15.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de notas fiscais; 
 
15.3. Não será admitido pagamento antecipado; 
 
15.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas pela 
legislação fiscal; 
 
15.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima. 
 
15.6. A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 dias úteis após o 
término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, comprovantes dos serviços 
prestados (conforme edital), comprovantes de pagamento assinados pelos prestadores (ou 
comprovantes de depósito em conta bancária), comprovantes de pagamento dos tributos 
incidentes (ISS, se for o caso; FGTS; INSS), declarações de não incidência de tributos (se 
aplicável, conforme legislação) e outros exigidos no edital ou que julgar importantes ao atesto.  

 
15.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa, correspondendo 
aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e atestados. 
 
15.8. O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da apresentação de todos os 
documentos necessários ao pleno atesto pela fiscalização contratual, desde que não haja 
pendências de comprovação dos serviços, inclusive obrigações fiscais e trabalhistas. 
 
15.9. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria nota fiscal, 
de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
 
15.10. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica 
(matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado pelo fiscal do 
contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de pagamento 
ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta 
situação de faturamento por CNPJ diverso, a comprovação fiscal poderá ser exigida para o 
estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação.  

 
15.11. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a contratada 
deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada pelo titular 
responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as normas legais 
vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de declaração será 
automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 
 
15.12. Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser glosadas 
cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela contratada que não 
forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da União (conforme 
edital). 
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15.13. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação dos serviços, para 
fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não sendo, deverá declarar 
a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado. 
 
15.14. A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal de MACEIÓ-
AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados localmente. Por isto a 
contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e prestar as informações 
necessárias junto à Secretaria de Finanças do município competente. 
 
15.15. A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na contratação, não 
passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de solicitação formal pela 
empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e autorização pelo 
Ordenador em processo administrativo apartado. Seu faturamento só ocorrerá após notificação 
da empresa, pela fiscalização, de que houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O 
objetivo é para não prejudicar os pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no 
atraso de recolhimento de tributos incidentes, se houver.  
 

16. Gestão Contratual 
 
Os gestores terão as seguintes atribuições:  
 
16.1. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do Edital; 
 
16.2. Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou cooperados da 
empresa contratada; 
 
16.3. Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou com 
incompatibilidades funcionais; 
 
16.4. Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula contratual; 
 
16.5. Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula contratual; 
 
16.6. Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que atendidas as 
obrigações contratuais; 
 
16.7. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização de 
pagamentos.  

 
17. Garantia Contratual 
 
Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar a garantia contratual 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato.  
 
18. Parâmetros para Formulação das Propostas – carecendo de revisão pela unidade 
competente  
 
18.1. O valor de remuneração por indivíduo alocado deverá ser fixado pelo piso da pertinente 
convenção coletiva de trabalho para a categoria: Técnico de Informática – Jornada de 8 horas 
diárias; 
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18.2. As demais despesas e custos fixos, devem ser considerados per si, de empresa a empresa. 
As planilhas de custos para formulação de propostas dos licitantes devem ser as mesmas 
sugeridas pela unidade competente do TRE;  

 
 

19. Formulação da Proposta de Preço 
 
As propostas de preços das empresas participantes deverão ser formuladas considerando os 
seguintes itens:  
 
1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso; 
 
2. A descrição completa dos serviços ofertados; 
 
3. Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias; 
 
4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias a prestação 
contratual, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias e trabalhistas. 
 
20. Formação de Preços 
 
Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em consonância com os Anexos a seguir 
relacionados, considerando-se a legislação vigente. 
 
Anexo II-A – Planilha de Custos e Formação de Preços por Posto (Valores mensais)  
Anexo II-B – Planilha de Treinamento  
Anexo II-C  – Proposta de Preço  
Anexo II-D - Quadro de Acompanhamento 

 
 

Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá conforme planilha própria.  
 
1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para que os Apoios Técnicos 
tomem conhecimento dos sistemas informatizados, tecnologias e procedimentos que serão 
utilizados nas eleições. 
 
2. Os preços do treinamento e contratação serão compostos da seguinte forma: 
 

2.1. Valor da “Gestão do treinamento”; 
2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”; 
2.3. Valor por “Transporte intermunicipal” 
2.4. Valor por “Transporte municipal”; 
2.5. Valor por “Refeição”; e 
2.6. Valor por “Aluno”.  

 
 
 

21. Sanções Contratuais 
 
O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:  
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21.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, aplicar outras mais 
severas; 

 
21.2. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor total do 
contrato, em virtude de atraso no cumprimento das obrigações estabelecidas (exceto quanto 
às referentes à prestação dos serviços na antevéspera, véspera e dia do referendo, que será 
considerado, conforme o caso, descumprimento parcial ou total), até o limite de 5 (cinco) dias; 
 
21.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecução 
total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial; 
 
21.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
 
21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito eleitoral; 
 
21.6. As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser impostas 
cumulativamente com as de multa; 
 
21.7. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa; 
 
21.8. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. Se o 
valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  

 
22. Distribuição e quantificação dos técnicos 
 

NAT  QTD DE TÉCNICOS  

Maceió       05 

Arapiraca  04 

Palmeira dos Índios  02 

Delmiro Gouveia  02 

União dos Palmares  02 

Penedo       02 

Porto Calvo       02 

São Miguel dos Campos  02 

Santana do Ipanema  02 
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Total  23 

 
 

23. Vigência 
 
O contrato terá vigência de até o dia 31 de dezembro do ano em curso. 

 
 

24. Qualificações: 
 
Técnicas:  
 
a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, em 
nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem 
ter a licitante fornecido serviços compatíveis em características com os objetos da presente 
licitação;  
 
b) A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica através de certidões ou 
atestados de serviços similares de complexidade logística, qualificação de mão de obra e 
operacional equivalente ou superior.  
 
Financeiras:  
 
a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a contratação;  
 
b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física há 
menos de 90 (noventa dias) da data de abertura do certame;  
 
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta que 
tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser verificado pela unidade contábil 
deste Regional para fins de validação, balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 
ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e 
Solvência Geral – SG superiores a 1 (um). 
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO  
(Valores mensais)  

 
 

             

             

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000  

Licitação nº:        / 2020  

 

                            Dia       /      /       às 

      h      min 

 

            

Discriminação dos Serviços  

(dados referentes à contratação) 

 

            

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)   

Município/UF   

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020  

Sindicato da categoria Técnico em Informática – 

8h 

 

 

Identificação do serviço 

 

           

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL 

A CONTRATAR (EM 

FUNÇÃO DA 

UNIDADE DE 

MEDIDA) 

 

Posto de Serviço Posto 1  

 

  Tipo da contratação: 

 

                 

( ) Terceirizada                 ( ) 

Regime da CLT 

 

   v         

(  ) Trabalho temporário (Lei 

6.019/74)                         

   (   ) Trabalho por 

prazo determinado 

(Lei 9.601/98) 

       

            

Regime Tributário: 

 

 (  ) Lucro Real                 

            (  ) Lucro  

           Presumido 
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Mão de obra vinculada à 

execução contratual 

 

           

DADOS COMPLEMENTARES 

PARA COMPOSIÇÃO DOS 

CUSTOS REFERENTE À MÃO 

DE OBRA 

 

           

           1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)   

2 Salário normativo da categoria profissional R$   

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em 

Informática 

 

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)   

REGIME DE TRIBUTAÇÃO :                                                                                                      

 

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 

 

            

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO  

1 COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 

Quantidade Valor Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

 

A Valor dos serviços  R$ 0,00 0,00  

B Outros (especificar):     

Total   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00  

 2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual   

A INSS   

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO   

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO  

1 COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 

DADOS VALOR 

(R$) 

 

A Salário-base R$  R$   

B Adicional de periculosidade    

C Adicional de insalubridade    

D Outros (especificar):    

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$   

 

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS 

MENSAIS E DIÁRIOS 

 

       

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR 

(R$) 

 

A Transporte R$   

Minuta de edital de pregão eletrônico (0747168)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 456



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

46 

 

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre 

outros) 

R$   

C Assistência médica e familiar   

D Auxílio-Creche   

E Seguro de vida, invalidez e funeral   

F Outros (especificar) – Assiduidade   

TOTAL R$   

 

MÓDULO 3 – INSUMOS 

DIVERSOS 

 

2. INSUMOS 

DIVERSOS 

VALOR 

(R$) 

A Uniformes 

(crachá e 

Camiseta) 

R$ 

B Álcool em 

gel 70º 

INPM 

R$ 

C Máscaras 

Descartáveis 

R$ 

D Outros 

(marcador 

permanente e 

sacos de lixo) 

R$ 

 

 

 

MÓDULO 4 – ENCARGOS 

SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

 

       

Submódulo 4.1 - Encargos 

previdenciários, FGTS e outras 

contribuições 

 

       

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e 

outras contribuições 

% VALOR 

(R$) 

 

A INSS    

B SESI ou SESC    

C SENAI ou SENAC    

D INCRA    

E Salário-educação    

F FGTS    

G Seguro acidente do trabalho    

H SEBRAE    
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TOTAL     

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR 

(R$) 

 

A 13º (décimo terceiro) salário   

B 

Incidência dos encargos previstos no 

Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo 

terceiro) salário 

 

 

TOTAL   

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR 

(R$) 

 

A Afastamento maternidade   

B 

Incidência dos encargos previstos no 

Submódulo 4.1. sobre afastamento 

maternidade 

 

 

B.1 

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 

remuneração e 13º salário recebidos 

pelo substituto durante os 120 dias de 

licença-maternidade 

 

 

TOTAL   

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão   

A Aviso-prévio indenizado   

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio 

indenizado 

  

C Multa sobre FGTS e Contribuições 

sociais sobre o aviso-prévio indenizado 

  

 C.1 – FGTS (40%)   

 

C.2 – Contribuição Social (0%) – Lei 

nº 13.932/2019 

  

D Aviso-prévio trabalhado   

E 
Incidência dos encargos do Submódulo 

4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado 
 

 

F 
Multa sobre FGTS e contribuições 

sociais sobre o aviso-prévio trabalho 
 

 

 F.1 – FGTS (40%)   

 

F.2 – Contribuição Social (0%) – Lei 

nº 13.932/2019 

  

TOTAL   

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR 

(R$) 

 

A Férias e terço constitucional de férias   

B Ausência por doença   

C Licença-paternidade   

D Ausências legais   

E Ausência por acidente de trabalho   

F Outros (especificar)   
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Subtotal   

G 

Incidência dos encargos do Submódulo 

4.1 sobre o custo de reposição do 

profissional ausente 

 

 

TOTAL   

 

QUADRO-RESUMO – 

MÓDULO 4 – ENCARGOS 

SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

    

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)  

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e 

outras contribuições 

  

4.2 13º (décimo terceiro) salário   

4.3 Afastamento maternidade   

4.4 Custo para rescisão   

4.5 Custo de reposição do profissional 

ausente 

  

TOTAL   

 

MÓDULO 5 – CUSTOS 

INDIRETOS, TRIBUTOS E 

LUCRO 

 

      

5 CUSTOS INDIRETOS, 

TRIBUTOS E LUCRO 

% VALOR 

(R$) 

 

A Custos indiretos    

B Lucro    

C Tributos    

C.1 Tributos federais    

 PIS    

 COFINS    

 INSS    

C.2 Tributos estaduais (ICMS)    

C.2 Tributos municipais (ISS)    

TOTAL   

Nota 1: Base de cálculo “Custos 

indiretos” (Módulo 1 + Módulo 

2 + Módulo 3 + Módulo 4) 

      

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” 

(Módulo 1 + Módulo 2 + 

Módulo 3 + Módulo 4 + “custos 

indiretos”)  

Nota 3: Base de cálculo 

“Tributos” é o valor do 

faturamento 
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QUADRO-RESUMO DO 

CUSTO POR EMPREGADO 

 

      

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 

(VALOR POR POSTO) 
(R$) 

 

A Módulo 1 – Composição da 

remuneração 

  

B Módulo 2 – Benefícios mensais e 

diários 

  

C Módulo 3 – Insumos diversos   

D Módulo 4 – Encargos sociais e 

trabalhistas 

  

Subtotal (A+B+C+D)   

              E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e 

lucro 

  

VALOR TOTAL   
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ANEXO III 
 

PLANILHA DE TREINAMENTO 
 

 

                                                                           
                      Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI                                                                

               Qtde. Valor unitário Valor total 

1. Gestão do treinamento 1   

2. Ambientes do treinamento 1   

3. Transporte intermunicipal 18   

4. Transporte municipal 5   

4. Refeição 23   

6. Alunos 23   

Sub Total  

Incidência Tributária (10,15%)  

Total  

                                                                                 ] 
MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

 
1. Gestão do Treinamento 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Auxiliar de RH 1   

Total  

 
2. Ambientes do treinamento 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Sala de Treinamento 30 Pessoas 1    
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ANEXO IV 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 
 
 

 
 

 
 
 

Item 

SERVIÇO SUBITEM DESCRIÇÃO    PERÍODO 
 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
 PROPORCIONAL 

QUANTIT. DE 
FUNCIONÁRIOS 

VALOR 
TOTAL 

 
 

 
Apoio 

Técnico 

de TI 

1 Contratação e 
Treinamento 

 
 

   R$  

2 Valor Mensal – 
1º T  

01/11/20 a 
18/11/20 

 

R$   R$  23 R$  

                                                                     TOTAL – 1º TURNO R$  
1 Valor Mensal – 

2º T  
19/11/20 a 

30/11/20  
R$   R$  5 R$  

                                                                                              TOTAL DO 2º 

TURNO 
R$  

VALOR TOTAL GLOBAL R$  
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Anexo V 

 

 
         Quadro de Acompanhamento  

 
 

Quadro de Acompanhamento – Contrato TRE/AL nº XXXX/2020  

Zona Eleitoral:   Período de Apuração:   

Prestador de 
Serviço  

CPF e Título  Horas 
Normais  

Adicional 
Noturno  

Obs.:  Total de 
Horas  

      

      

ATESTO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS FORAM EXECUTADOS DE 
ACORDO COM O PREVISTO EM CONTRATO.  

 

(assinatura e qualificação/carimbo do chefe de cartório)  

Data  

 

 

(assinatura e qualificação/carimbo do fiscal do contrato)  

Data  

 

 

(assinatura e qualificação/carimbo do fiscal do contrato)  

Data  
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ANEXO VI 
Minuta de Contrato 

 
CONTRATO Nº XX/2020 

Processo nº 0008814-33.2019.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO 
ENTRE O 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 por seu Vice-Presidente,  no 
exercício da Presidência, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, e a empresa __________, situada na _______________, 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 à Rua _______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de 
serviços, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 5.450/2005 e no Edital do 
Pregão Eletrônico n° XX/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 10.520/02, 
8.666/93 e regulamentações. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,  as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 
de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a  
Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução 
Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, e, no que couber, os demais preceitos 
de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 
Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br . 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem como objeto o fornecimento de mão de obra 
para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão 
remotos e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas no 
ANEXO I do edital do PE nº XX/2020 e seus anexos. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas no ANEXO I e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico nº 
XX/2020. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
O valor total do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ ___________ 
(______________________), conforme proposta constante nos autos e de acordo 
com a tabela abaixo: 

 

 
 

 
 
 

Item 

SERVIÇO SUBITEM DESCRIÇÃO    PERÍODO 
 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
 PROPORCIONAL 

QUANTIT. DE 
FUNCIONÁRIOS 

VALOR 
TOTAL 

 
 
 

Apoio 
Técnico 

de TI 

1 Contratação e 
Treinamento 

 
 

   R$  

2 Valor Mensal – 
1º T  

01/11/20 a 
18/11/20 

 

R$   R$  23 R$  

                                                                     TOTAL – 1º TURNO R$  
1 Valor Mensal – 

2º T  
19/11/20 a 

30/11/20  
R$   R$  5 R$  

                                                                                              TOTAL DO 2º TURNO R$  
VALOR TOTAL GLOBAL R$  

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 
  O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem 
por cento) do valor total do contato por turno, após a realização da eleição, no 
prazo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da apresentação de folha de 
pagamento ou documento equivalente devidamente quitado, havendo a retenção 
apenas quanto aos valores pendentes de recolhimento do INSS e FGTS, se houver 
obrigatoriedade, sendo exigido o respectivo atesto. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para 
efeito de emissão de notas fiscais. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não será admitido pagamento antecipado. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções 
tributárias determinadas pela legislação fiscal. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada 
da documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para 
regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 
reapresentação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - 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 SÉTIMO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
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PARÁGRAFO OITAVO - A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 
3 dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal,  
comprovantes dos serviços prestados (conforme edital), comprovantes de pagamento 
assinados pelos prestadores (ou comprovantes de depósito em conta bancária), 
comprovantes de pagamento dos tributos incidentes (ISS, se for o caso; FGTS; INSS), 
declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros 
exigidos no edital ou que julgar importantes ao atesto. 

 
PARÁGRAFO NONO - O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada 
etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 

 
PARÁGRAFO DEZ - O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da 
apresentação de todos os documentos necessários ao pleno atesto pela fiscalização 
contratual, desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive 
obrigações fiscais e trabalhistas. 

 
PARÁGRAFO ONZE - Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito 
na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação.  

 
PARÁGRAFO DOZE - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma 
pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente 
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste 
caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do 
despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a 
comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o 
caso, conforme a legislação. 

 
PARÁGRAFO TREZE - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum 
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original 
assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo 
com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de 
declaração será automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 

 
PARÁGRAFO QUATORZE - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL 
poderão ser glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos 
pela contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de 
Recolhimento da União (conforme edital). 

 
PARÁGRAFO QUINZE - A contratada observará a legislação municipal do local de prestação 
dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não 
sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da 
legislação municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são 
prestados localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota 
fiscal e prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município 
competente. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE - A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos 
na contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de 
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solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes 
e autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. Seu faturamento só 
ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que houve o reconhecimento da 
despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos regulares 
(incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos incidentes, se houver.  

 
PARÁGRAFO DEZOITO -  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 QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta dos 
recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa 
de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 0107671 (Pleitos Eleitorais) - Natureza 
da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A contratada se obriga a:  

 
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;  
 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato;  

 
c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de 
termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível;  
 

d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à 
contratação; 
 

e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao 
pessoal contratado;  
 
f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, 
contratação e deslocamento dos profissionais;  
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g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados ou 
cooperados;  

h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação;  

i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada 
empregado com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2020”, nome, R.G. 
E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-
crachá, em triplex 300g, de até quatro cores, formato 100 X 150mm, acabamento 
com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o TRE e colher sua 
aprovação até a data de início dos treinamentos;  

 
j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a 
seguinte inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2020” em tipo uniforme de letras e 
números em dimensão que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve 
fornecido para o TRE e colher sua aprovação, para o caso de fornecimento de 
camisa, devem ser fornecidas no mínimo 02 (duas) camisetas por contratado;  
 
k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão 
de incompatibilidades funcionais ou de certificação;  
 
l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento, 
conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística;  
 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça;  
 
n) Apresentar para fins de recebimento toda a comprovação de pagamento das 
obrigações trabalhistas com seus contratados, inclusive folha de pagamentos com 
memória de cálculo e demais documentações comprobatórias exigidas pela 
gestão contratual e/ou unidade de contabilidade e controle do TRE/AL;  
 
o)ter sistema informatizado que permita os registros de ponto, atraso, ausências, 
horas extras e horas faltantes em tempo real, adequado às Portarias nº 1510/09 e 
373/2011 do Ministério de Trabalho;  
 
p)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 
(cinco) máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por 
contratados por dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua 
proteção individual e correto descarte de material utilizado, tudo em decorrência 
da pandemia de COVID-19; bem assim instruir seus colaboradores quanto ao 
correto manuseio e descarte dos itens;  
 
q)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70° 
INPM por contratado;  
 
r)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e 
de prevenção de contágio para o COVID-19;  
 
s) manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação técnica exigidas na licitação. 

 

t) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 

Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 

objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total 

ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar 
ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - 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 SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 
a) Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os 
atos de execução do contrato;  
 
b) Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao 
cumprimento das prestações contratuais da empresa contratada;  
 
c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
 
d) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no 
fornecimento do material; 

 
e) Fiscalizar a execução do contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 
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 O prazo de vigência deste contrato terá início a partir da data de sua 
assinatura e fim no dia 31 de dezembro de 2020, podendo se encerrar antes, caso 
haja a solução de suas obrigações. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 

  
 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 

mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que 

haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser 
rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o contratado 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 
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V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas 
à contratada:  
 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
destas faltas, aplicar outras mais severas;  
 
b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o 
valor total do contrato, em virtude de atraso no cumprimento das obrigações 
estabelecidas (exceto quanto às referentes à prestação dos serviços na 
antevéspera, véspera e dia do referendo, que será considerado, conforme o 
caso, descumprimento parcial ou total), até o limite de 5 (cinco) dias; 
 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução 
parcial; 
 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
 
 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do 
pleito eleitoral.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, 
conforme o caso, ser impostas cumulativamente com as de multa. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Administração, para a imposição das sanções, analisará 
as circunstâncias do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla 
defesa. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da 
garantia do contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além 
da perda total desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente.  
 
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. 
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PARÁGRAFO SEXTO - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua 
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato 
de terceiro reconhecido pela Administração.  

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - 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. 

 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante 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 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. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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 ONZE - 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. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes. 

 

CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 E À PROPOSTA DE 
PREÇO DA CONTRATADA 

 
             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão 

Eletrônico nº XX/2020 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que passam a 
integrá-lo, independentemente de transcrição.  

 
CLÁUSULA TREZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma das 
garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor 
total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de 
assegurar a execução do contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou  fiança bancária que 
exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de 
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de 
trabalho, se for o caso. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto acima, não 
ocorra após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para 
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto acima, caso haja solicitação de resgate 
por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA QUATORZE - 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 QUINZE - DO FORO 
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       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

 
      E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
 

 
Pelo TRE/AL 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 

Pela Empresa 

 
Representante da empresa 
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      ANEXO VII 
 

Pregão Eletrônico nº XX/2020 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  

 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone   
Fax  
E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não 
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ANEXO VIII 

 
PLANILHAS PREENCHIDAS COM O VALOR ESTIMADO 

           

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO 

DE PREÇOS POR POSTO 

            

(Valores mensais) 

 

            

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000  

Licitação nº:        / 2020  

 

                            Dia       /      /       às 

      h      min 

 

            

Discriminação dos Serviços  

(dados referentes à contratação) 

 

            

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)   

Município/UF   

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020  

Sindicato da categoria Técnico em 

Informática – 8h 

 

 

Identificação do serviço 

 

           

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE 

TOTAL A 

CONTRATAR (EM 

FUNÇÃO DA 

UNIDADE DE 

MEDIDA) 

 

Posto de Serviço Posto 1  

 

  Tipo da contratação: 

 

                 

( ) Terceirizada                 ( ) 

Regime da CLT 

 

   v         

(  ) Trabalho temporário (Lei 

6.019/74)                         

   (   ) Trabalho por 

prazo determinado 

(Lei 9.601/98) 

       

            

Regime Tributário:            
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 (  ) Lucro Real                 

            (  ) Lucro  

           Presumido 

 

            

Mão de obra vinculada à 

execução contratual 

 

           

DADOS COMPLEMENTARES 

PARA COMPOSIÇÃO DOS 

CUSTOS REFERENTE À MÃO 

DE OBRA 

 

           

                   1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)   

2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.065,00  

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em 

Informática 

 

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)   

REGIME DE TRIBUTAÇÃO :                                                                                                      

 

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 

 

            

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO  

1 COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 

Quantidade Valor 

Unitário 

(R$) 

Total (R$)  

A Valor dos serviços  R$ 0,00 0,00  

B Outros (especificar):     

Total   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00  

 2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual   

A INSS   

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO   

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO  

1 COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 

DADOS VALOR (R$)  

A Salário-base R$ 3.065,00 R$ 3.065,00  

B Adicional de periculosidade    

C Adicional de insalubridade    

D Outros (especificar):    

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.065,00  

 

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS 

MENSAIS E DIÁRIOS 
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BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)  

A Transporte R$ 5,90  

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre 

outros) 

R$ 425,70  

C Assistência médica e familiar   

D Auxílio-Creche   

E Seguro de vida, invalidez e funeral   

F Outros (especificar) – Assiduidade   

TOTAL R$ 431,60   

 

MÓDULO 3 – INSUMOS 

DIVERSOS 

 

3. INSUMOS 

DIVERSOS 

VALOR 

(R$) 

A Uniformes 

(crachá e 

Camiseta) 

R$ 37,79 

B Álcool em 

gel 70º 

INPM 

R$ 5,85 

C Máscaras 

Descartáveis 

R$ 

327,75 

D Outros 

(marcador 

permanente e 

sacos de lixo) 

R$ 13,33 

TOTAL DE 

INSUMOS 

DIVERSOS 

R$ 

384,72 

 

 

 

MÓDULO 4 – ENCARGOS 

SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

 

       

Submódulo 4.1 - Encargos 

previdenciários, FGTS e outras 

contribuições 

 

       

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e 

outras contribuições 

%   

A INSS 0,00% R$ 0,00  

B SESI ou SESC 1,50% R$ 45,98  
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C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 30,65  

D INCRA 0,20% R$ 6,13  

E Salário-educação 2,50% R$ 76,63  

F FGTS 8,00% R$ 245,20  

G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 91,95  

H SEBRAE 0,60% R$ 18,39  

TOTAL 16,80% R$ 514,92  

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

A 13º (décimo terceiro) salário R$ 255,42  

 B 
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 

4.1. sobre 13º (décimo terceiro) salário 
R$ 42,91 

 

TOTAL R$ 298,33  

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)  

A Afastamento maternidade R$ 2,27  

B 
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 

4.1. sobre afastamento maternidade 
R$ 0,38 

 

B.1 

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração 

e 13º salário recebidos pelo substituto durante os 

120 dias de licença-maternidade 

R$ 3,72 

 

TOTAL R$ 6,37  

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão   

A Aviso-prévio indenizado R$ 140,48  

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio 

indenizado 

R$ 11,24  

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre 

o aviso-prévio indenizado 

R$ 64,43  

 C.1 – FGTS (40%) R$ 64,43  

 

C.2 – Contribuição Social (0%) – Lei nº 

13.932/2019 

0,00  

D Aviso-prévio trabalhado R$ 2,98  

E 
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 

o aviso-prévio trabalhado 
R$ 0,50 

 

F 
Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o 

aviso-prévio trabalho 
R$ 5,86 

 

 F.1 – FGTS (40%) R$ 5,86  

 

F.2 – Contribuição Social (0%) – Lei nº 

13.932/2019 

R$ 0,00  

TOTAL  R$ 225,49  

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)  

A Férias e terço constitucional de férias R$ 340,56  

B Ausência por doença R$ 42,57  

C Licença-paternidade R$ 0,64  

D Ausências legais R$ 8,51  

E Ausência por acidente de trabalho R$ 10,22  

F Outros (especificar)   

Subtotal R$ 402,49  
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G 
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 

o custo de reposição do profissional ausente 
R$ 67,62 

 

TOTAL R$ 470,11  

 

QUADRO-RESUMO – 

MÓDULO 4 – ENCARGOS 

SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

    

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)  

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras 

contribuições 

R$ 514,92  

4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 298,33  

4.3 Afastamento maternidade R$ 6,37  

4.4 Custo para rescisão R$ 225,49  

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 470,11  

TOTAL R$ 1.515,22  

 

MÓDULO 5 – CUSTOS 

INDIRETOS, TRIBUTOS E 

LUCRO 

 

      

5 CUSTOS INDIRETOS, 

TRIBUTOS E LUCRO 

% VALOR (R$)  

A Custos indiretos 5,00% R$ 269,83   

B Lucro 5,00% R$ 283,32  

C Tributos 10,15%   

C.1 Tributos federais    

 PIS 0,65% R$ 43,04  

 COFINS 3,00% R$ 198,65  

 INSS 4,50% R$ 297,98  

C.2 Tributos estaduais (ICMS)    

C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 132,44  

TOTAL R$ 1.225,26  

Nota 1: Base de cálculo “Custos 

indiretos” (Módulo 1 + Módulo 

2 + Módulo 3 + Módulo 4) 

      

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” 

(Módulo 1 + Módulo 2 + 

Módulo 3 + Módulo 4 + “custos 

indiretos”)  

Nota 3: Base de cálculo 

“Tributos” é o valor do 

faturamento 

      

 

QUADRO-RESUMO DO 

CUSTO POR EMPREGADO 
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MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 

(VALOR POR POSTO) 
(R$) 

 

A Módulo 1 – Composição da 

remuneração 

R$ 3.065,00  

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 431,60  

C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 384,72  

D Módulo 4 – Encargos sociais e 

trabalhistas 

R$ 1.515,22  

Subtotal (A+B+C+D)   

              E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e 

lucro 

R$ 1.225,26  

VALOR TOTAL R$ 6.621,80  
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ANEXO IX 

                                   RESOLUÇÃO Nº 15.559/2014 do TRE/AL 

         (18/12/2014) 

Institui o Código de Ética dos servidores do Poder Judiciário Eleitoral de Alagoas. 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37da Constituição Federal de 1988, nos artigos 116 e 117 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como as disposições da Lei nº 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999; 

CONSIDERANDO o contido no Procedimento Administrativo nº 17.291/2014; 

CONSIDERANDO que a missão institucional do Poder Judiciário Eleitoral, consistente em garantir a 
legitimidade do processo eleitoral, exige que seus servidores atuem com conduta ética compatível 
com a prestação do serviço público; 

CONSIDERANDO, por fim, a decisão do Pleno Administrativo, 

RESOLVE APROVAR O PRESENTE 

CÓDIGO DE ÉTICA 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º Fica instituído o Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
(TRE-AL), que estabelece os princípios e normas de conduta ética, sem prejuízo da observância dos 
demais deveres e proibições legais e regulamentares. 

§ 1º Os princípios e normas de conduta ética contidos neste Código aplicam-se: 

I – a todos os servidores do quadro do TRE-AL, incluídos os efetivos e os ocupantes de cargo e 
função comissionada, lotados no Tribunal ou em Cartórios Eleitorais; 

II – a todos os servidores de outros órgãos lotados no TRE-AL, incluídos os removidos, requisitados, 
cedidos e os em exercício provisório; 

III – aos estagiários e aos agentes particulares à disposição do TRE-AL, incluídos os empregados das 
empresas contratadas; 

IV – aos colaboradores, durante o período em que estejam auxiliando nas atividades do TRE-AL; e 

V – a todo aquele que, mesmo pertencendo à outra instituição, preste serviço ou desenvolva 
qualquer atividade junto ao TRE-AL, seja na secretaria ou nos cartórios eleitorais, de natureza 
permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira por parte do TRE-AL. 

§ 2º No ato de posse dos servidores do TRE-AL deverá ser prestado compromisso de cumprimento 
das normas de conduta ética contidas neste Código. 

§ 3º O presente Código de Ética incidirá em todas as contratações de estágio e de prestação de 
serviços, de forma a assegurar o alinhamento de condutas destes agentes, durante a prestação 
contratual. 

§ 4º Este Código não se aplica aos magistrados, os quais possuem regulação deontológica própria. 
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CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 2º Este Código tem por objetivo: 

I – tornar explícitos as normas deontológicas que regem a conduta dos servidores, fornecendo 
parâmetros para que a sociedade possa aferir a integridade e a lisura das ações adotadas por 
servidores do Judiciário Eleitoral; 

II – estabelecer regras básicas sobre conflito de interesses e restrições às atividades profissionais 
posteriores ao exercício do cargo; e 

III – oferecer, através da Comissão de Ética, uma instância apuradora de desvios deontológicos, 
mas, também, de consulta, visando a esclarecer dúvidas acerca da conformidade da conduta do 
servidor com os princípios e normas de conduta nele tratados. 
CAPÍTULO III 

DOS PRINCÍPIOS E NORMAS DE CONDUTA ÉTICA 

Seção I 

Dos Princípios e Valores Fundamentais 

Art. 3º São princípios e valores fundamentais a serem observados pelos servidores do TRE-AL no 
exercício do seu cargo ou função: 

I – o interesse público, a preservação e a defesa do patrimônio público; 

II – a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a transparência; 

III – a honestidade, a dignidade, o respeito e o decoro; 

IV – a qualidade, a eficiência e a equidade dos serviços públicos; 

V – a integridade; 

VI – a independência, a objetividade e a imparcialidade; 

VII – a neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica; 

VIII – o sigilo profissional; 

IX – a competência; 

X – o desenvolvimento profissional; 

XI – a lealdade; 

XII – a tempestividade. 

Parágrafo único. Os atos, comportamentos e atitudes dos servidores serão pautados sempre por 
uma avaliação de natureza ética, de modo a harmonizar as práticas pessoais com os valores 
institucionais. 

Seção II 

Dos Direitos 

Art. 4º São direitos de todos os servidores do TRE-AL, além dos previstos em lei, notadamente: 

I – trabalhar em ambiente adequado; 

II – ser tratado com equidade nos sistemas de avaliação e reconhecimento de desempenho 
individual, remuneração, promoção e transferência, bem como ter acesso às informações a ele 
inerentes; 

III – estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor ideias, pensamentos e 
opiniões. 
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IV – participar das atividades de capacitação e treinamento necessárias ao seu desenvolvimento 
profissional, custeadas ou facilitadas pela Administração, respeitadas as limitações orçamentárias e 
financeiras, a oportunidade e a conveniência administrativas. 

V – ser tratado por autoridades, colegas de trabalho e demais pessoas com quem se relacionar em 
função do trabalho, com cortesia e respeito, inclusive quanto às possíveis limitações pessoais; 

Seção III 

Dos Deveres 

Art. 5º São deveres de todos os servidores do TER-AL, além de outros previstos em lei, 
notadamente: 

I – resguardar, em sua conduta pessoal, a integridade, a honra e a dignidade de sua função pública, 
agindo em harmonia com os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores 
institucionais; 

II – proceder com honestidade, probidade, lealdade, tempestividade e retidão, escolhendo sempre, 
quando estiver diante de mais de uma opção, a que melhor se coadune com a ética e com o 
interesse público; 

III – representar imediatamente à chefia competente a respeito de todo e qualquer ato ou fato que 
seja contrário ao interesse público, prejudicial ao TRE-AL ou à sua missão institucional, de que 
tenha tomado conhecimento em razão do cargo ou função; 

IV – tratar autoridades, colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem 
se relacionar em função do trabalho, com cortesia e respeito, inclusive quanto às possíveis 
limitações pessoais; 

V – tratar os usuários do serviço público com cortesia e respeito, atentando para a condição e as 
limitações de cada um, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, 
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. 

VI – evitar assumir posição de intransigência perante a chefia ou colegas de trabalho, respeitando 
os posicionamentos e as ideias divergentes, sem prejuízo de representar contra qualquer ato 
irregular ou ilegal, independentemente da hierarquia a que esteja subordinado; 

VII – apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas, evitando o uso de vestuário e adereços 
que comprometam a boa apresentação pessoal, a imagem institucional ou a neutralidade 
profissional; 
VIII – conhecer e cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as boas práticas 
formalmente descritas e recomendadas por autoridade competente do TRE-AL, visando a 
desempenhar suas funções com competência e obter adequados níveis de profissionalismo na 
realização dos trabalhos; 

IX – empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, mantendo-se atualizado quanto à 
legislação, às normas e instruções de serviço e aos novos métodos e técnicas aplicáveis a sua área 
de atuação; 

X – multiplicar no ambiente de trabalho informações e conhecimentos obtidos em razão de 
treinamentos ou de exercício profissional e que possam contribuir para a eficiência dos trabalhos 
realizados pelos demais servidores; XI – manter-se afastado de quaisquer atividades ou relações 
que reduzam sua autonomia e independência profissional, bem como sejam conflitantes, ou 
potencialmente conflitantes, com suas responsabilidades profissionais; 

XII – adotar atitudes e procedimentos objetivos e imparciais, em especial nas instruções e relatórios 
que deverão ser tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e 
organizadas de acordo com as normas aplicáveis; 

XIII – manter sob sigilo dados e informações que a lei imponha natureza confidencial obtidos no 
exercício de suas atividades ou, ainda, de natureza pessoal de colegas e subordinados que só a eles 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0747168)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 484



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

digam respeito, aos quais, porventura, tenha acesso em decorrência do exercício profissional, 
informando à chefia imediata ou à autoridade responsável quando tomar conhecimento de que 
assuntos sigilosos estejam ou venham a ser revelados; 

XIV – facilitar e colaborar com a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, 
prestando toda colaboração ao seu alcance; 

XVI– informar à chefia imediata, quando notificado ou intimado para prestar depoimento em juízo 
sobre atos ou fatos de que tenha tomado conhecimento em razão do exercício das atribuições do 
cargo ou função que ocupa; 

XVII – declarar, expressamente, seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar o 
desempenho de suas atividades com independência e imparcialidade, na forma definida neste 
Código; 

XIII – observar a responsabilidade social e ambiental, no primeiro caso, privilegiando, no ambiente 
de trabalho, a adoção de práticas que favoreçam a inclusão social e, no segundo, de práticas que 
combatam o desperdício de recursos naturais e materiais e evitem danos ao meio ambiente. 

Seção IV 

Das Vedações 

Art. 6º Ao servidor do TRE-AL é vedada a prática de qualquer ato que atente contra a honra e a 
dignidade de sua função pública, os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores 
institucionais, especialmente: 

I – exercer quaisquer atividades incompatíveis com o exercício do seu cargo ou função; 

II – prestar consultoria técnica ou qualquer tipo de serviço a partidos políticos, candidatos ou a 
qualquer pessoa física ou jurídica, ligada direta ou indiretamente ao processo eleitoral, bem como a 
empresas licitantes ou contratadas pelo TRE-AL; 

III – praticar ou compactuar, por ação ou omissão, direta ou indiretamente, com ato contrário ao 
interesse público e à ética definida neste Código, mesmo que tal ato observe as formalidades legais 
e não viole expressamente a lei; 

IV – discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem se 
relacionar em função do trabalho, em razão de preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação 
sexual, necessidades especiais, nacionalidade, naturalidade, cor, idade, religião, tendência política, 
posição social ou quaisquer outras formas de discriminação; 

V – adotar qualquer conduta que interfira no desempenho do trabalho ou que crie ambiente hostil, 
sobretudo e especialmente o assédio sexual de qualquer natureza e/ou o assédio moral, no sentido 
de desqualificar outros, por meio de palavras, gestos ou atitudes que ofendam a autoestima, a 
segurança, o profissionalismo ou a imagem; 

VI – opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outro servidor 
ou magistrado do TRE-AL; 

VII – atribuir a outrem erro próprio; 

VIII – apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de outrem; 

IX – fazer uso do cargo ou da função, bem como de informações privilegiadas obtidas em razão do 
cargo ou função, para obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em beneficio 
próprio, de outrem, de grupos de interesses ou de entidades públicas ou privadas; 

X – desviar servidor, colaborador, prestador de serviço ou estagiário para atendimento a interesse 
particular; 

XI – manter sob subordinação hierárquica direta, em cargo ou função de confiança, parente 
consanguíneo até o 3º grau e afim até o 2º grau, companheiro ou cônjuge; 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0747168)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 485



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

XII – fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer outros trabalhos ou documentos ainda não 
publicados, pertencentes ao TRE-AL, para utilização em fins estranhos aos seus objetivos ou à 
execução dos trabalhos a seu encargo, sem prévia autorização da autoridade competente; 
XIII – divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer meio, de informações sigilosas obtidas por 
qualquer forma em razão do cargo ou função e, ainda, de relatórios, instruções e informações 
constantes em processos cujo objeto ainda não tenha sido apreciado, sem prévia autorização da 
autoridade competente; 

XIV – publicar, sem prévia e expressa autorização pareceres realizados no desempenho de suas 
atividades no cargo ou função, cujo objeto ainda não tenha sido apreciado; 

XV – alterar ou deturpar, por qualquer forma, o exato teor de documentos, informações, licitação de 
obra, lei ou decisão administrativa ou judicial; 

XVI – solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, qualquer tipo de ajuda 
financeira, gratificação, comissão, doação, presentes ou vantagens de qualquer natureza, de 
pessoa física ou jurídica interessada na atividade do servidor; 

XVII – solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, mesmo em ocasiões de 
festividade, qualquer tipo de transporte, hospedagem ou favores de particulares, de forma a 
permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade; 

XVIII – usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer 
pessoa; 

XIX – ausentar-se injustificadamente de seu local de trabalho; 

XX – apresentar-se embriagado ou sob efeito de quaisquer drogas ilegais no ambiente de trabalho, 
em situações que comprometam a imagem institucional; 

XXI – receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte vedada ou ilegal; 

XXII – cooperar com qualquer organização ou instituição que atente contra a moral, a honestidade 
ou a dignidade da pessoa; 

XXIII – utilizar sistemas e canais de comunicação do TRE-AL para a propagação e divulgação de 
trotes, boatos, pornografia, propaganda comercial, político-partidária, atividade terrorista, incitação 
à violência ou ao consumo de substância entorpecente, e qualquer forma de discriminação; 

XXIV – manifestar-se em nome do TRE-AL quando não autorizado e habilitado para tal, nos termos 
da política interna de comunicação social; 

XXV – participar de atividades político-partidárias, bem como utilizar vestimentas ou adereços que 
contenham qualquer forma de propaganda ou conotação eleitoral ou partidária; 

XXVI – atuar como procurador ou intermediário de outro servidor deste Tribunal, ainda que sem 
remuneração, em processo administrativo de qualquer espécie, exceto na qualidade de defensor 
dativo, nomeado pela Administração, nos termos do § 2º do artigo 164, da Lei nº 8.112/1990, ou 
como procurador na hipótese permitida no inciso XI do artigo 117 do referido diploma legal. 

§ 1º Não se incluem nas vedações deste artigo, os brindes ou a ajuda financeira que: 

I – não tenham valor comercial; 

II – sejam distribuídos por pessoas ou entidades de qualquer natureza a título de cortesia, 
propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, 
desde que não ultrapassem ao correspondente a 3% (três por cento) do vencimento básico do 
maior cargo da carreira; ou 

III – sejam ofertados por autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver 
reciprocidade. 

§ 2º Os presentes que, por alguma razão, não possam ser recusados ou devolvidos sem ônus para o 
servidor ou para a administração pública serão doados a entidades de caráter filantrópico ou 
setores do Tribunal que tratem de aspectos históricos ou culturais, a critério da Presidência. 
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Seção V 

Das Situações de Impedimento ou Suspeição 

Art. 7º O servidor deverá declarar seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar, 
ou parecer afetar, o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade, 
especialmente nas seguintes hipóteses: 

I – participar de instrução de processo: 

a) de interesse próprio, de cônjuge, de parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 
até o 3º grau; 

b) em relação ao qual haja amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou 
com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau; 

c) que envolva órgão ou entidade com o qual tenha mantido vínculo profissional nos últimos dois 
anos, ressalvada, neste último caso, a atuação consultiva; ou 

d) que tenha funcionado ou venha a funcionar como advogado, perito, testemunha, representante 
ou servidor do sistema de controle interno, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, 
companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; 

II – participar de qualquer missão ou tarefa que lhe tenha sido confiada, por meio de justificativa 
reduzida a termo, quando estiver presente conflito de interesses; ou 

III – esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou 
companheiro. 
CAPÍTULO IV 

DA GESTÃO DE ÉTICA 

Seção I 

Da Comissão de Ética 

Art. 8º Fica instituída a Comissão de Ética do TRE-AL, com natureza consultiva e investigativa, 
composta por três membros e respectivos suplentes, todos servidores efetivos e estáveis, 
designados pelo Presidente do TRE-AL, dentre aqueles que nunca sofreram punição administrativa 
ou penal. 

§ 1º O mandato dos membros da Comissão será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 

§ 2º O presidente da Comissão será indicado pelo Presidente do TRE-AL para mandato de 2 (dois) 
anos, dentre os servidores titulares do cargo de Analista Judiciário. 

Art. 9º Ficará suspenso da Comissão o membro que vier a ser indiciado criminalmente, responder a 
processo administrativo disciplinar ou transgredir qualquer dos preceitos deste Código, até o 
trânsito em julgado da decisão. Parágrafo único. Caso venha a ser responsabilizado, o membro será 
automaticamente excluído da Comissão. 

Art. 10. Nos casos de impedimento ou suspeição de membro titular da Comissão, será convocado 
automaticamente o respectivo suplente. 

Art. 11. Os membros da Comissão desempenharão suas atribuições sem prejuízo daquelas inerentes 
a seus cargos efetivos, cargos em comissão ou funções comissionadas. 

Parágrafo único. Havendo necessidade, por decisão da Presidência, os trabalhos da Comissão terão 
prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos de seus membros, podendo, ainda, se for o 
caso, ser autorizada a dedicação integral e exclusiva à Comissão. 

Art. 12. Não haverá remuneração pelos trabalhos desenvolvidos na Comissão de Ética, os quais 
serão considerados prestação de relevante serviço público e constarão na ficha funcional dos 
servidores membros. 
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Seção II 

Da Competência da Comissão de Ética 

Art. 13. Compete à Comissão de Ética do TRE-AL: 

I – apurar quaisquer irregularidades por meio de sindicância; 

II – instaurar, em razão de denúncia fundamentada, desde que haja indícios suficientes, 
procedimento sobre conduta que considerar passível de violação às normas éticas, observados o 
contraditório e a ampla defesa; 

III – arquivar, de ofício, as denúncias sem identificação do denunciante ou que não atendam aos 
preceitos deste código; 

IV – elaborar plano de trabalho específico, envolvendo, se for o caso, outras unidades do TRE-AL, 
objetivando criar eficiente sistema de informação, educação, acompanhamento e avaliação de 
resultados da gestão de ética no TRE-AL; 

V – propor e desenvolver, com a EJE, cursos, manuais, cartilhas, palestras, seminários e outras 
ações de treinamento e disseminação deste código; 

VI – dirimir dúvidas a respeito da interpretação e aplicação deste Código e deliberar sobre os casos 
omissos, bem como, se entender necessário, fazer recomendações ou sugerir à Presidência do TRE-
AL normas complementares, interpretativas e orientadoras de suas disposições; 

VII – receber propostas e sugestões para o aprimoramento e modernização deste Código e propor a 
elaboração ou a adequação de normativos internos aos seus preceitos; 

VIII – apresentar relatório de todas as suas atividades, ao final da gestão anual de cada Presidente 
do TRE-AL, do qual poderá constar também avaliação da atualidade deste Código e as propostas e 
sugestões para seu aprimoramento e modernização; 

IX – apreciar as matérias que lhe forem submetidas; 

X – desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade; 

XI – comunicar, obrigatoriamente, aos órgãos competentes as irregularidades que a Comissão de 
Ética do TREAL tiver ciência, quando envolverem, além de servidores, pessoas não sujeitas à 
investigação pela referida comissão. 

Parágrafo único. As decisões da comissão, precedidas de Relatório, serão publicadas de forma 
sucinta no Diário de Justiça Eletrônico, contendo o número do procedimento. 

Art. 14. Compete ao Presidente da Comissão de Ética: 

I – convocar e presidir as reuniões; 

II – nomear secretário, dentre os demais membros titulares; 

III – orientar os trabalhos da Comissão, ordenar os debates, iniciar e concluir as deliberações; 

IV – convocar suplente (s); 
V – comunicar ao Diretor-Geral do Tribunal o término do mandato de membro ou suplente com 
trinta dias de antecedência ou, no caso de vacância, no prazo máximo de cinco dias após a 
ocorrência. 

Parágrafo único. O Secretário manterá registro de todas as reuniões da Comissão e expedirá todas 
as comunicações em nome da Comissão. 

Seção III 

Do Funcionamento da Comissão de Ética 

Art. 15. Os trabalhos da Comissão de Ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância 
dos seguintes princípios: 
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I – proteção à honra e à imagem da pessoa investigada; 

II – proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o 
desejar, e em observância à legislação; 

III – independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos. 

Art. 16. O resultado das reuniões da Comissão constará de ata aprovada e assinada por seus 
membros. 

Parágrafo único. Eventuais ausências às reuniões deverão ser justificadas pelos integrantes da 
Comissão. 

CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS APURATÓRIOS 

Art. 17. A apuração da conduta em desacordo com as normas éticas será realizada com base nas 
orientações constantes deste Código de Ética, e não excederá o prazo de trinta dias, contados da 
data de instauração do procedimento, admitida a sua prorrogação por igual período, a critério do 
Presidente da Comissão, devendo a prorrogação ser publicada no DJE. 

§ 1º Até que esteja concluído, será sigiloso, qualquer procedimento instaurado para apuração de 
prática em desrespeito às normas éticas. 

§ 2º Concluída a investigação, e após a deliberação da Comissão, os autos do procedimento 
poderão deixar de ser sigilosos. 

§ 3º Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento objeto de sigilo legal, o acesso 
somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente 
encarregado da sua guarda. 

§ 4º Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, a Comissão, depois de 
concluído o processo de investigação, providenciará para que tais documentos sejam lacrados e 
acautelados, ou ainda desentranhados, observadas as disposições legais e regulamentares. 

Art. 18. A Comissão poderá solicitar os documentos as Unidades Administrativas do TRE necessários 
ao esclarecimento dos fatos, bem como promover diligências e solicitar laudos técnicos. 

§ 1º As unidades administrativas do TRE-AL deverão colaborar e prestar esclarecimentos em apoio 
ao desempenho das atividades da Comissão. 

§ 2º É irrecusável a prestação de informações por parte de servidor convocado pela Comissão, sob 
pena de abertura de sindicância ou instauração de processo administrativo disciplinar, nos termos 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 19. Concluída a instrução processual, a Comissão deverá emitir relatório conclusivo com 
sugestão das providências a serem adotadas, dando a devida ciência ao envolvido, com posterior 
remessa do resultado à consideração da Presidência do TRE-AL. 

§ 1º Se a conclusão for pela inexistência de falta ética, a Comissão proporá o arquivamento do 
procedimento. 

§ 2º Se a conclusão for pela existência de falta ética, a Comissão adotará as medidas de sua alçada 
previstas neste Código e submeterá o feito à consideração da Presidência do TRE-AL, a qual 
decidirá, no prazo de cinco dias úteis, acerca do proposto no relatório apresentado, podendo, ao seu 
descortino, determinar a instauração de Processo Disciplinar na forma da lei ou o encaminhamento 
do feito à Corregedoria Regional Eleitoral, se for o caso. 

Art. 20. A pena sugerida pela Comissão de Ética e sua fundamentação constará do respectivo 
relatório encaminhado à Presidência, assinado por todos os seus membros, com a ciência do 
faltoso. 

Art. 21. A Comissão de Ética, dada a gravidade da conduta do servidor, ou sua reincidência, bem 
como se constatada a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou 
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de infração disciplinar, encaminhará cópia dos autos à Presidência do Tribunal, que, entendendo 
cabível, encaminhará as autoridades competentes para apuração, sem prejuízo das medidas de sua 
competência. 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22. Aplicam-se, subsidiariamente, aos trabalhos da Comissão de Ética e da Comissão Especial 
de Ética as normas relativas aos processos administrativos disciplinares constantes na Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 23. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. 

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió, aos ___ dias do mês de 
dezembro do ano de 2014. 

Des. SEBASTIÃO COSTA FILHO - Presidente em exercício 

Des. ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA 

Des. ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA 

Des. ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO 

Des. EVERALDO BEZERRA PATRIOTA 
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ANEXO X  

TERMO DE SIGILO 

Eu, ___________________________________________________, inscrito(a) sob RG n.º 

_________________________ e CPF n.º _______________________, REPRESENTANTE LEGAL da 

empresa __________________________, estabelecida no endereço 

_____________________________________, inscrita no CNPJ/MF com o n.º ______________________, 

em razão da execução das atividades previstas do contrato TRE/AL nº ____________, aceito as 

regras, condições e obrigações constantes no presente Termo. 

O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e 

adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas. 

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de 

qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se 

limitando a técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, 

modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de computador, 

discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de 

produto, especificações, amostras de idéia, clientes, nomes de revendedores e/ou 

distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e idéias, 

outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros. 

Neste ato comprometo a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a 

anuência formal e expressa do TRE/AL, das informações restritas reveladas. 

Estou ciente que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos 

diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam 

diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e demais atividades relativas à 

prestação de serviços ao TRE/AL, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da 

natureza confidencial das informações restritas reveladas. 

Obrigo-me, perante ao TRE/AL, informar imediatamente qualquer violação das 

regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, 

independentemente da existência de dolo. 
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O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em 

vigor desde a data da assinatura de contrato entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e 

a _____________________________. 

 

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes no presente Termo, 

assino-o. 

 

    Maceió(AL), ____ de _________________ de 2020. 

 

Assinatura: 

 

______________________________________________ 

Dr. MARCIAL DUARTE COÊLHO - Procurador Regional Eleitoral 
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INFORMAÇÃO Nº 5681 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de empresa
de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos
locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame.

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Saliento que, na referida minuta, foi colocada uma data específica para o fim da vigência
da contratação, que carece de concordância de Vossa Senhoria e foram, ainda,
complementadas as disposições relativas às Sanções Administrativas, bem como
incluído o anexo relativo ao Termo de Sigilo por solicitação do servidor Daniel (STI),
como em anos anteriores.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal. O Decreto nº
10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a orientação do
TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da proposta, ele deve
ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou posicionamento do TCU
sobre o tema após a edição do referido Decreto, esta Seção divulgou os valores
estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa Senhoria.

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 18/08/2020, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 18/08/2020, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/08/2020, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0747176 e o código CRC 2F0B50AA.

0008814-33.2019.6.02.8000 0747176v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2020.
Reporto-me à Informação nº 5681, da SLC

(doc. 0747176), acerca da qual nada tenho a opor, para
submeter os presentes os autos à análise da Assessoria
Jurídica, em atenção ao disposto no Parágrafo único do art. 38
da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/08/2020, às 23:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748034 e o código CRC 4661C15A.

0008814-33.2019.6.02.8000 0748034v1
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PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : CPPE
ASSUNTO : ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - ELEIÇÕES 2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO DE TI-

 

Parecer nº 1501 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO

 
Tratam os autos de licitação na modalidade Pregão,

na forma eletrônica, visando à contratação de empresa de
terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação
em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação, conforme termo de
referência (0727612), aprovado pela Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições (0731423).

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
Com o auxílio da ACAGE (0730593), foram

preenchidas as planilhas constantes dos anexos do Termo de
Referência, obtendo-se o valor estimado total para os serviços
pretendidos de R$110.076,97 (cento e dez mil, setenta e seis
reais e noventa e sete centavos), sendo R$ 96,833,38 (noventa
e seis mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e oito
centavos) para o 1º turno, e R$ 13.243,59 (treze mil duzentos
e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos) para o 2º
turno, se houver.

Não consta dos autos a reserva de crédito.
No evento 0747168, tem-se a minuta do edital,

elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0747176), especialmente no que se refere à
divulgação dos preços orçados pela administração, ancorado
no entendimento do TCU.

A SAD ratificou as inclusões que a SLC fez no
Termo de Referência, como se vê do documento 0748034.

Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17. Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na
forma  ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando contratação de empresa de terceirização para
fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos
locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e
locais de votação.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, verificadas
pelas unidades competentes, passamos a opinar nos termos
que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
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subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 10.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 102.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a  participação para
microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da
legislação de regência, quanto aos critérios de preferência.

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
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 De acordo com 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 LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

Item Questionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a
aquisição pretendida?

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

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações? SIM 0727612

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade
pública que demanda a futura contratação? SIM 0727612

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

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

SIM

 IDEM

6 O Termo de Referência contém justificativa para utilização do
Pregão Presencial em detrimento do Eletrônico? N/A  

7 O Termo de Referência contém justificativa para prévia
seleção de marcas e/ou especificações? N/A  

8 O Termo de Referência contém justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo do processo de licitação? N/A  

9 O Termo de Referência contém justificativa para o
agrupamento de itens? N/A  

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

11
A exigência da capacitação técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do
objeto de licitação, sem exigência de quantidades mínimas?

N/A  

12 O Termo de Referência prevê regras claras para a
apresentação de atestados de capacidade técnica? SIM 0727612

13

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

SIM  

14
O Termo de Referência contém justificativa para a
necessidade de apresentação de atestados independentes
para cada capacitação técnica a ser comprovada?

N/A  

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

SIM  

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado
com análise de outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências
de propriedade, posse e ou localização de instalações,
máquinas e/ou equipamentos?

N/A  

21
O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam
ser causa de aumento dos custos da futura contratação?

SIM 0727612

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? N/A  

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0731423

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? N/A
 

0730593

25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos
de acordo com a legislação de regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no processo administrativo?

X IDEM

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados? N/A 0720469

27
A Seção de Compras analisou os preços encontrados na
pesquisa ou submeteu ao exame da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM
ACAGE

0730593

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na forma do art.
34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o objeto da contratação não implique
em vínculo empregatício entre o obreiro e a contratada)

28
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva
de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o item da
contratação?

NÃO 0747168

29
Os autos contém justificativa para o afastamento da
exclusividade prevista para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

SIM 0747176

30
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e
de saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do menor preço cotado?

SIM 0747168

31

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

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

NÃO  

32
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em
razão do valor da contratação (caso previsto o tratamentoN/A  
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favorecido e diferenciado)?

Competitividade

33
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências
que tenham potencial para reduzir o universo de
fornecedores interessados em participar da licitação?

SIM  

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

SIM  

35
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem
todos os direitos trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de
Trabalho).

SIM  

36
A minuta do edital contém definição da forma de
apresentação de lances, dos critérios de julgamento,
classificação e aceitação das propostas?

SIM  

 

37 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação? SIM 0747168

38
As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista
contidas na minuta do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM  

39 A forma de divulgação de licitação está de acordo com o
valor a ser contratado? SIM  

40 A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos
critérios de habilitação econômico-financeira? SIM  

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

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

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece prazo razoável (não exíguo) para início da
prestação de serviços?

SIM 0747168

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

SIM  

45
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição das obrigações atribuídas ao contratante
e à fornecedora?

SIM  

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

SIM  

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

SIM

  

48
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém norma estabelecendo, para a fornecedora
obrigação de prestar garantia de execução do contrato? (A
decisão compete à autoridade que ordenar a despesa).

SIM  

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

N/A  

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

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

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
 N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a
possibilidade de a licitação ser exclusiva para
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº
8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM  

55
Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas
no art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada,
a afastar a exclusividade?

SIM  

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital
e seus anexos pela assessoria jurídica?

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

 

 

57

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

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º, V, do
Decreto 10.024/2019

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 8º, XIII, a, do
Decreto nº 10.024/2019

 Próxima
fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, art. 8º, VI, do
Decreto nº 10.024/2019

 Próxima
fase

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm documento indicativo da
existência de recursos orçamentários para suportar a
despesa?

NÃO  

62
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa (artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A  

 
5. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 Impende trazer aos autos as informações relativas
aos itens 10 (sugere-se observar o evento 0387154) e 61  da
tabela de verificação. 
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Ademais, faz-se necessário alterar, na minuta do
contrato, a menção ao Decreto nº 5.450/05, para Decreto nº
10.024/2019. 

 6. CONCLUSÃO

 Em face das pendências relatadas no item 5,
remetem-se os  autos à SAD.

Atenciosamente,
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 20/08/2020, às 21:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 21/08/2020, às 07:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748428 e o código CRC 0FF32095.

0008814-33.2019.6.02.8000 0748428v17
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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 2020.
Sigam os autos à COFIN, para reserva de crédito,

de acordo com o valor estimado na planilha de doc. 0737326.
Em paralelo, à SLC, para incluir no edital os

requisitos de habilitação técnica na forma veiculada no edital
da contratação desse serviço por ocasião das eleições de 2018
( d o c . 0417763 do PA 0005773-29.2017.6.02.8000). Nesse
sentido, conforme aponta a Assessoria Jurídica, sugere-se
observar o evento 0387154.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/08/2020, às 00:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749441 e o código CRC 05416217.

0008814-33.2019.6.02.8000 0749441v1
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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 2020.
À SGO,
Para as providências do desapcho GSAD (0749441).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/08/2020, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749459 e o código CRC 1C5F4C0B.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 273/2020

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 24/08/2020, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749587 e o código CRC 5296F005.
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DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2020.
À SAD,
informando que na minuta de edital constante no

evento SEI 0747168 já constam a exigência de qualificação
técnica nos moldes exigidos na eleição de 2018. Entretanto o
item 10 do parecer se refere ao Termo de Referência conter
justificativa para a exigência de atestados de capacidade
técnica.

Desta forma, aguardamos que sejam indicadas as
justificativas para inclusão no Termo de Referência   anexo ao
edital.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/08/2020, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749719 e o código CRC 4D4B34AD.
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
Retornem os autos à SLC, para incluir no item 24

do Termo de Referência que serve de anexo à minuta do edital
(doc. 0747168, p. 43) a justificativa lançada no documento
que instruiu a contratação em 2018 (doc. 0417763, p. 33) -
texto em destaque:

24. Qualificações:
Técnicas:
a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um)
atestado ou declaração de capacidade técnica,
em nome da licitante, expedidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que
comprovem ter a licitante fornecido serviços
compatíveis em características com os objetos
da presente licitação;
a.1) A compatibilidade dos serviços será
aferida em razão da similaridade da
complexidade logística, da qualificação de mão
de obra e operacional.
Financeiras:
a) Apresentação de certidão negativa de
falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida no domicílio
da pessoa física há menos de 90 (noventa dias)
da data de abertura do certame;
b) Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo
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ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data
de apresentação da proposta que tenham
minimamente valor igual ao da contratação e a
ser verificado pela unidade contábil deste
Regional para fins de validação, balanço
patrimonial e demonstrações contábeis
referentes ao último exercício social,
comprovando índices de Liquidez Geral – LG,
Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG
superiores a 1 (um); 24.1.
Os documentos de qualificação acima
enumerados servem para assegurar, com
algum grau de confiança, que a empresa
que será contratada será capaz de
fornecer os bens ou serviços adquiridos.
(grifos não constantes do original).

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2020, às 02:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751016 e o código CRC 819FA70A.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200 
  

MINUTA 
  
PROCESSO Nº 0008814-33.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para 
atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e 
locais de votação, tudo de acordo com requisição promovida pela Coordenadoria de 
Infraestrutura desta Corte. 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 

de 06 de outubro de 2015, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de 
maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a  
Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução 
Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa de 
terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de 
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme 
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 
2 – DA VIGÊNCIA 

 
2.1.  A vigência do contrato será a partir da data da sua assinatura, até o 
dia 31 de dezembro no ano em curso, considerando o prazo para pagamento, podendo 
encerrar-se antes, com a solução de todas as obrigações contratuais das partes. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0751061)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 510



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

2 

 

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. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 
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b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

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

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0751061)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 512

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3A%2F%2Fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f


 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

4 

 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

5.9. 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. 
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6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas 

apenas duas casas após a vírgula; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes nos anexos deste Edital;  

c) Planilha de Custos e Formação dos Preços - Valores Mensais, por turno, 

Planilha de Custos e Formação de Preços - Horas Extras, por turno, Planilha de 

Treinamento e Modelo de Proposta, a serem preenchidas conforme modelos 

constantes nos Anexos II-A, II-B e II-C, respectivamente, a qual deverá conter: 

d) Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa 
que rege a categoria profissional que executará o serviço, bem como a 
respectiva data base e vigência, conforme Código Brasileiro de Ocupações – 
CBO. 

6.1.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do 
recolhimento das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC, 
SEBRAE, INCRA e Salário Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art. 
13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão 
cotar esses itens, sob pena de desclassificação. 

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
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condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES.  

 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços 
(1º turno + 2º turno). 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 
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7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia. 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
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7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo para a contratação o valor global de R$ 110.076,97 (cento e dez mil, 
setenta e seis reais e noventa e sete centavos) para contratação dos serviços, 
sendo R$ 96.833,38 (noventa e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e 
oito centavos) para o 1º turno de eleição, e R$ 13.243,59 (treze mil, duzentos e 
quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos), para o 2º turno de eleição, 
se houver, e que de modo algum vincula a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 
8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 
8.3.1., estão disponíveis no Anexo VI.  
 
8.2.2.  O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a cada 
item que compõe a Planilha de Custos e Formação de Preços, tendo como 
critério os valores disponíveis nas planilhas constantes no Anexo VI. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do serviço ofertado, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 

encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme 

modelos constantes nos Anexos II-A a II-C deverão ser enviados quando 

solicitados pelo pregoeiro. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO IV. 

 
8.8. A licitante vencedora deverá ainda encaminhar, como anexo, pelo 
sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro, Termo de sigilo, no modelo do 
Anexo VIII deste edital. 
 
8.9.                  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme 

disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
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existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0751061)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 520

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

12 

 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
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9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-

los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 
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que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação técnica: No mínimo um atestado ou declaração de 
capacidade técnica, em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprovem ter a licitante fornecido serviços 
compatíveis em características com os objetos da presente licitação. 

 
9.10.3.1. A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade 
técnica através de certidões ou atestados de serviços similares de 
complexidade logística, qualificação de mão de obra e operacional 
equivalente ou superior. 
 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira: 

a)  Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido 

para a contratação; 

b)  Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física há menos de 90 

(noventa dias) da data de abertura do certame;  

c)  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser 

verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de validação, 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 

exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez 

Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um). 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos itens que compõem o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item que compõe o lote ofertado, 

bem como seu valor global (do lote). 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante 
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manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0751061)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 527



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

19 

 

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, 
valor e prazo de pagamento, em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a assinar o instrumento contrtual, 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  
 
16.1.  Os gestores terão as seguintes atribuições: 

 
a) Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do 
Edital; 

 
b) Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou 
cooperados da empresa contratada;  

 
c) Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou 
com incompatibilidades funcionais; 

 
d) Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula 
contratual; 

 
e) Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula 
contratual; 

 
f) Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que 
atendidas as obrigações contratuais;  

 
g) Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização 
de pagamentos. 

 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 
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III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:  
 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 

destas faltas, aplicar outras mais severas;  

 

b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o 

valor total do contrato, em virtude de atraso no cumprimento das obrigações 

estabelecidas (exceto quanto às referentes à prestação dos serviços na 

antevéspera, véspera e dia do referendo, que será considerado, conforme o 

caso, descumprimento parcial ou total), até o limite de 5 (cinco) dias; 

 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão 

de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução 

parcial; 

 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do 

pleito eleitoral.  

 

17.3.  As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser 
impostas cumulativamente com as de multa. 

17.4.         A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa. 
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17.5.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
17.6.          As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do 
contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total 
desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 

 
17.7. 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. 

 
17.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
17.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.10.  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. 

 
17.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
17.13.  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. 

 
17.13.1.  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. 

 
17.14.  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,     
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aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.15.  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. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 
100% (cem por cento) do valor total do contato por turno, após a realização da 
eleição, no prazo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da apresentação de folha 
de pagamento ou documento equivalente devidamente quitado, havendo a 
retenção apenas quanto aos valores pendentes de recolhimento do INSS e FGTS, 
se houver obrigatoriedade, sendo exigido o respectivo atesto. 

 
18.2.  O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito 
de emissão de notas fiscais. 

 
18.3. Não será admitido pagamento antecipado. 

 
18.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções 
tributárias determinadas pela legislação fiscal. 

 
18.5. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 

 
18.6. A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada 
da documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para 
regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 
reapresentação. 
 
18.7. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.8. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 

 
18.9.  A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 
dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, 
comprovantes dos serviços prestados (conforme edital), comprovantes de pagamento 
assinados pelos prestadores (ou comprovantes de depósito em conta bancária), 
comprovantes de pagamento dos tributos incidentes (ISS, se for o caso; FGTS; INSS), 
declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros 
exigidos no edital ou que julgar importantes ao atesto. 
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18.10. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada 
etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 

 
18.11. O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da 
apresentação de todos os documentos necessários ao pleno atesto pela fiscalização 
contratual, desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive 
obrigações fiscais e trabalhistas. 

 
18.12.  Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito 
na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 

 
18.13. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma 
pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente 
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste 
caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do 
despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a 
comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o 
caso, conforme a legislação. 

 
18.14. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum 
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original 
assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de 
acordo com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não 
apresentação de declaração será automaticamente entendida como situação normal de 
retenção tributária. 

 
18.15.  Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser 
glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela 
contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento 
da União (conforme edital). 

 
18.16. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação 
dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não 
sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  

 
18.17.  A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação 
municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados 
localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e 
prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município 
competente. 

 
18.18.  A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na 
contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de 
solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas 
competentes e autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. Seu 
faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que houve o 
reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos 
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regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos incidentes, 
se houver.  

 
18.19. 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 2020, alocados 
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 0107671 (Pleitos 
Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo II deste Edital. 

  
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo II deste Edital. 

   
22 – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
22.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá 
prestar uma das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente 
a 5% do valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do 
TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato. 
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22.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor 
da garantia prestada. 

 
22.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
22.3. A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 
 
22.4. Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que 
exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
22.5. A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de 
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de 
trabalho, se for o caso. 
 
22.6. Caso o pagamento a que se refere o subitem 22.5. não ocorra após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das 
verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
22.6.1. Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no item 22.6., caso haja solicitação de 
resgate por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações da Contratação; 
ANEXO II - Planilha de Custos e Formação de Preços – Valores mensais; 
ANEXO III - Planilha de Treinamento; 
ANEXO IV - Modelo de Proposta; 
ANEXO V – Quadro de Acompanhamento; 
ANEXO VI - Minuta de contrato; 
ANEXO VII - Sugestão de Planilha para contratação; 
ANEXO VIII  –Planilhas preenchidas com Valor Estimado; 
ANEXO IX - Resolução nº 15.559/2014 do TRE/AL. 
ANEXO X – Termo de Sigilo; 
 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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               ANEXO I 
 

    TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
 

 

1. Objeto 

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de  
empresa para transporte de urnas eletrônicas,       
envelopes para apuração, cabinas de votação e 
fornecimento de envelopes, conforme definido neste 
Termo de Referência. SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – 
Contratação de empresa de terceirização para 
fornecimento de mão-de-obra para atuação em Apoio de 
TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão 
remotos e locais de votação, conforme definido neste 
Termo de Referência  

2. Quantidade 23 (vinte e três) Técnicos de Apoio de TI. 

3. Especificação do Objeto Conforme Anexo I-A.  

4. Valor Estimado da 
Aquisição 

O constante no subtem 8.3.1 do Edital. 

 
5. Justificativa Dar suporte técnico básico aos NATs – Núcleos de 

Apoio Técnico, cartórios eleitorais, locais de votação, 
apoio técnico de TI nos locais de votação, de pontos 
de transmissão e junto aos mesários durante as 
eleições de 2020.  

6. Prazo de entrega  

7. Adjudicação  Preço Global  

 

8. Classificação                           
Orçamentária 

Sugere-se:  

Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n.º 059583 (Pleitos 
Eleitorais) – Naturezas de Despesas 339039(Outros 
Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídica) e 
339030(Materiais de Consumo).  

9. Local de Entrega  Conforme descrito neste Termo de Referência. 

 

10. Fiscalização 

A Cargo dos Chefes de Cartórios ou Servidores 
designados pelos Juízes Eleitorais.  

 
11.  Gestão  Gestor ou equipe de gestores formalmente 

designados.  

 
                          Maceió – AL, 04 de maio de 2020.  

 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 
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               ____________________________________  
                 Daniel Macêdo de Carvalho Souto  

                        Servidor Responsável pela Elaboração PORTARIA PRESIDÊNCIA                                         
Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/DG/GABDG  
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       ANEXO I-A 

 

                               ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO 

 

1. Objeto 

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de empresa de terceirização para 
fornecimento de mão-de-obra para atuação em Apoio de TI nos locais de 
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme 
definido neste Termo de Referência.  

 
 

2. DAS DEFINIÇÕES 

 
2. Fundamentação da Contratação 

 
2.1. Necessidade da contratação À medida que se aproximam as eleições, as 
atividades atribuídas ao TRE e à restrita equipe de TI se avolumam. São 
realizadas atividades tais como preparação das urnas e computadores com os 
sistemas em fase de teste; simulados de eleições para homologação dos 
sistemas; preparação das urnas e computadores com sistemas em fase de 
produção; oficialização dos sistemas; levantamento da infraestrutura dos locais 
de votação e de transmissão remota; registro das informações levantadas; 
convocação, treinamento e apoio aos mesários; gestão da distribuição das urnas 
eletrônicas; substituição de urnas que apresentarem problemas no dia da 
votação e transmissão dos arquivos das urnas eletrônicas após a votação. 

 

Desta forma, face a exiguidade do quadro de TI, bem assim vez que este é alocado apenas, 
particularmente pela sua limitação quantitativa, ao prédio-sede é natural que se busque, 
como forma de salvaguarda e de vazão de demanda o contrato de Apoio em tela para o 
momento tão particular e único que o das eleições.  

 

2.2 Restrições Legais 

De acordo com o inciso II do art. 7º da Resolução TSE nº 23.234/2010 é vedado a contratação 
de empresa que tenha entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes 
vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  

 

2.3 Finalidade 

Face à instalação das urnas eletrônicas em diversos pontos de coleta de votos nas seções 
eleitorais, diversas atividades técnicas deverão ser desenvolvidas, com a consequente 
necessidade de mobilização de um grande contingente de profissionais com conhecimentos 
na área de informática.  

A necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada para a provisão dos 
técnicos tem sido fortemente defendida pelos cartórios eleitorais em diversos expedientes.  
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Suas atividades serão:  

 auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, etc...);  

 auxílio técnico para operação de microcomputadores;  

 auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais de 
expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das seções eleitorais;  

 auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais;  

 auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;  

 prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades 
encontradas;  

 acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos equipamentos de 
votação às Juntas Eleitorais.  

 
 

2.4 Premissas de Perfil 
 
O Apoio de TI deve ser capaz de atuar, sempre que possível, com orientações básicas e/ou 
repassadas por meio de contato telefônico com o suporte próprio de TI do Regional, como já 
refalado em número reduzido.  
 
Neste contexto, tem-se em mente, com base na convenção coletiva de trabalho abaixo 
discriminada, disponível em http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/,  
 
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000192/2019 DATA DE REGISTRO NO MTE: 24/09/2019 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR043058/2019 NÚMERO DO PROCESSO: 46201.003443/2019-13 DATA 
DO PROTOCOLO: 20/09/2019  
 
O perfil de: Técnico em Informática - Jornada de 8h diárias, para acompanhar a jornada normal de 
trabalho da Justiça Eleitoral dentro do período eleitoral.  

 
 
2.5 Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão 
 
A contratação pretendida está alinhada com o planejamento estratégico da Justiça Eleitoral, o qual 
tem por missão “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”, tendo por visão “consolidar a 
credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança”.  
 
O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos estratégicos  
 
 Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e  
 Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral.  

.  
 

2.6 Parcelamento ou não da solução 

 
A contratação dar-se-á em lote único, por menor preço global, consoante contratações anteriores – 
Eleições 2014, visto os riscos advindos da pulverização da responsabilidade de gestão dos serviços 
de apoio da realização das eleições. 
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2.7 Resultados Pretendidos 

 
Garantir o Apoio necessário de TI aos cartórios eleitorais, locais de votação, de transmissão e 
seções eleitorais, o adequado transcurso do processo de votação por meio do correto 
funcionamento das urnas eletrônicas e sua substituição, em caso de contingência, e a célere 
transmissão dos arquivos de urna para o TRE e TSE.  

 
 

3. Especificação dos serviços 
 
Os profissionais serão contratados para a execução dos serviços nas seções eleitorais, cartórios 
eleitorais e pontos de transmissão tanto em Maceió quanto no interior.  
 
3.1 A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e os serviços serão realizados 
mediante alocação de postos de trabalho, principalmente, nos NAT – Núcleos de Apoio Técnico, 
cartórios eleitorais, pontos de transmissão, galpão de armazenamento de urnas e locais de 
votação. 
 
3.2 Os postos de trabalho serão alocados de acordo com quadro de distribuição presente neste 
Termo de Referência. 
 
3.3. A alocação de postos de trabalho dar-se-á no dia seguinte ao término do treinamento. 
 
3.4 O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho dar-se-á da seguinte forma:  
 

3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE; 
 
3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada; 
 
3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho; 
 
3.4.4. Alocação dos postos de trabalho à Justiça Eleitoral (Início da atuação do posto de 
trabalho); 
 
3.4.5. Desmobilização do posto de trabalho (Fim da atuação do posto de trabalho). 
 

3.5 Os locais de contratação dos profissionais para ocupar os postos de trabalho serão de escolha 
da contratada.  

 
 

3.6 Momentos: 
 

Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão, locais de 
votação e urnas: – Data: 01/11/2020 a 12/11/2020: 1º Turno;  

Antevéspera das Eleições: – Data: 13/11/2020: 1º Turno; – Data: 27/11/2020: 2º 
Turno, se houver;  

Véspera das Eleições: – Data: 14/11/2020: 1º Turno; – Data: 28/11/2020: 2º Turno, 
se houver;  
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Dia das Eleições: – Data: 15/11/2020: 1º Turno; – Data: 29/11/2020: 2º Turno, se 
houver;  

Dias posteriores à eleição: – Data: 16/11/2020: 1º Turno; – Data: 30/11/2020: 2º 
Turno, se houver;  

Dias de entre turnos (apenas se houve 2º Turno) - Data: 19/11/2020 a 26/11/2020  

Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da 
Eleição – Dos dias: 14 e 15/11/2020 para 17 e 18/11/2020: 1º Turno; – Dos dias: 28 
e 29/11/2020 para 23 e 24/11/2020: 2º Turno, se houver;  

 
 Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão locais de votação e urnas: 

período destinado à recepção de orientações próprias de Sistemas e rotinas informatizados próprias 
da Justiça Eleitoral, suporte técnico aos cartórios eleitorais em: vistoria de locais de votação e de 
transmissão, instalação de Sistema para as Eleições, suporte de microinformática, suporte a 
periféricos de microinformática, auxílio técnico em treinamento de mesários, auxílio técnico em 
carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais itens 
informatizados relativos ao pleito eleitoral.  
 
 Antevéspera das Eleições :  

 
Reunião com os servidores da Justiça Eleitoral na sede do Cartório ou em outro local previamente 
determinado, a fim de serem informados acerca dos detalhes e dos procedimentos finais relativos 
ao pleito.  
 
 Véspera das Eleições : Auxílio técnico aos cartórios eleitorais, supervisores de local de votação 

quanto às atividades de recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais 
de expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das seções eleitorais, bem 
como preparação dos ambientes de votação e instalação e teste de funcionamento prévio das 
urnas eletrônicas e pontos de transmissão remotos.  
 
 Dia das Eleições : Suporte técnico aos Cartórios Eleitorais, Supervisores de Local de Votação, 

Auxiliares de Votação e Mesários, embalagem e acompanhamento das atividades de remessa das 
urnas eletrônicas para a Junta Eleitoral, Cartório Eleitoral ou local de armazenagem, conforme 
logística instituída pela Zona Eleitoral.  

 
 Dias posteriores à Eleição: auxílio técnico aos cartórios eleitorais em relação aos levantamentos 

de ativos informatizados e urnas eletrônicas, suporte técnico aos cartórios eleitorais em: vistoria de 
locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para as Eleições, suporte de 
microinformática, suporte a periféricos de microinformática, auxílio técnico em treinamento de 
mesários, auxílio técnico em carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos de transmissão 
remotos e demais itens informatizados relativos ao pleito eleitoral. 
 
 Dias de entre turnos: além das atividades previstas para os dias posteriores à Eleição, correção 

de erro/falhas identificados, durante o 1º Turno, em equipamentos e rotinas informatizadas do 
processo eleitoral, bem assim auxílio na preparação de urnas e equipamentos informatizados para 
a execução do 2º Turno.  
 
 Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição: tem a 

finalidade de na forma da atual legislação trabalhista, de forma acordada, promover o 
deslocamento, na semana das eleições, do descanso semanal remunerado (DSR), assegurando o 
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direito do trabalhador e desonerando a Administração quanto à incidência de verbas 
extraordinárias.  

 
 

4. Qualificação dos profissionais 
 
Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos comprovados em operação de 
microcomputadores e, de preferência, experiência em atividades de técnico de urna em pleitos 
eleitorais anteriores.  
 
A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a apresentação de certificados 
e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições de ensino ou órgãos idôneos no âmbito 
estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do emissor, bem assim que comprovem, 
isoladamente ou em conjunto, carga horária mínima de 120 (cento e vinte) horas de curso e com no 
máximo 03 (três) anos de emissão.  
 
A experiência de atuação em eleições anteriores como técnico de urna, comprovada por registro na 
CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela Zona Eleitoral de atuação e que abone conduta 
anterior, supri as exigências anteriores.  
 
Os profissionais são enquadráveis na convenção coletiva de Técnicos de Informática.  
 
Em hipótese alguma será admitida a alocação nos postos de trabalho de filiados a partidos 
políticos, parentes até o 3º grau de candidatos, estagiários ou afins, servidores ou empregados com 
vínculo com a administração pública federal, estadual ou municipal, para a prestação dos serviços 
objeto deste projeto básico e disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça, sendo exigida declaração, sob as penas da Lei, 
para este fim.  

 
 

5. Locais de apresentação 
 
 Pós treinamento, Antevéspera das Eleições e entre turnos, este último se houver: Município-sede 

do Cartório Eleitoral (o local exato será designado durante a fase de seleção ou treinamento). 
 
 Véspera e dia das Eleições: Locais de Transmissão, de Votação da Zona Eleitoral de alocação, 

conforme determinado pelo Contratante.  
 
6. Deslocamento 
 
O CONTRATANTE poderá transferir, sem qualquer custo adicional, os postos de serviço contratados 
para outros locais distintos dos indicados, em quaisquer Locais de Votação e municípios da área de 
abrangência da respectiva Zona Eleitoral e/ou na respectiva área de abrangência do NAT, bastando 
apenas comunicar à CONTRATADA tal ocorrência e prover os meios de transporte.  
 
6.1 Os Núcleos de Apoio Técnico – NATs, têm a seguinte área de abrangência: 
 

NAT  Área  Zonas Abrangidas PA – Postos de 
Atendimento  

Maceió   I 1ª, 2ª, 3ª e 54ª (Maceió) 
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6ª (Atalaia)  

PA (Capela)  

8ª (Pilar)  

PA (Santa Luzia do Norte)  

15ª (Rio Largo)  

26ª (Marechal Deodoro)  

Arapiraca  II 20ª (Traipu)  

22ª (Arapiraca)  

29ª (Batalha)  

44ª (Girau do Ponciano)  

49ª (São Sebastião)  

55ª (Arapiraca)  

Palmeira dos Índios   III 5ª (Viçosa)  

10ª (Palmeira dos Índios) 

28ª (Quebrangulo)  

45ª (Igaci)  

31ª (Major Isidoro)  

46ª (Cacimbinhas)  

Delmiro Gouveia     IV 27ª (Mata Grande)  

PA (Piranhas)  

39ª (Água Branca)  

40ª (Delmiro Gouveia)  

Santana do Ipanema  V 11ª (Pão de Açúcar)  

19ª (Santana do Ipanema)  

PA (Olho Dágua das Flores) 

50ª (Maravilha)  

51ª (São José da Tapera)  

União dos Palmares  VI 9ª (Murici)  

16ª (São José da Laje)  

PA (Colônia Leopoldina)  

53ª (Joaquim Gomes)  

21ª (União dos Palmares)  

Penedo  VII 13ª (Penedo)  
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7ª (Coruripe)  

PA (Igreja Nova)  

PA (Junqueiro)  

37ª (Porto Real do Colégio)  

PA (Piaçabuçu)  

Porto Calvo  VIII PA (Passo de Camaragibe)  

14ª (Porto Calvo)  

17ª (São Luis do Quitunde) 

PA (Maragogi)  

33ª (Porto de Pedras) 

PA (Matriz de Camaragibe)  

São Miguel dos 
Campos  

IX PA (Anadia)  

34ª (Senador Teotônio Vilela)  

PA (Junqueiro)  

18ª (São Miguel dos Campos)  

47ª (Campo Alegre)  

48ª (Boca da Mata)  

PA (Anadia)  

PA (Maribondo)  

PA (Limoeiro de Anadia)  

 
 

7. Horário de trabalho 
 
Na execução do contrato será observado o limite de 08 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e 
quatro) horas semanais.  
 
O horário de trabalho, observado o intervalo de 1 hora para refeição, será determinado 
conforme o especificado abaixo:  
 
 Treinamento, Preparação de cartórios, locais de votação e de transmissão e urnas: Jornada de 

8 (oito) horas  
 Antevéspera das eleições: Jornada de 8 (oito) horas;  
 Véspera das eleições: deverá acompanhar o horário do cartório sede do NAT, dentro de uma 

perspectiva inicial limitante das 7 às 19 horas, ou seja, de 12 (doze) horas diárias, já ponderado 
o intervalo de refeição; e,  
 Dia das eleições: das 7 horas até o encerramento da votação e o recolhimento das Memórias 

de Resultado - MRs e das urnas eletrônicas, tendo como horário limite inicial 22 horas, sou seja, 
de 15 (quinze) horas diárias, já ponderado o intervalo de refeição;  
Dias posteriores à Eleição: jornada de 8 (oito) horas  

 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0751061)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 544



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

36 

 

Obs.: 1) Para a comprovação de número de horas trabalhadas, observados os limites 
contratados, a contratada deve apresentar controle de ponto a ser confirmado/abonado pela 
Chefia de Cartório onde o prestador de serviço esteja desempenhando suas atividades. 
Conforme modelo constante do Anexo I-D.  
 
Obs.: 2) Não há previsão de execução de serviços extraordinários. Deve a contratada realizar o 
controle de frequência, abonado pelas respectivas fiscalizações do TRE, para a identificação de 
eventuais bancos de horas positivos (excedente de jornada) e negativos (subjornada) de forma 
a promover o encontro destas horas;  
 
Obs.: 3) A Contratada deve orientar seus colaboradores e respeitar o deslocamento do DSR – 
Descanso Semanal Remunerado, na semana das eleições;  
 
8. Prazos 
 
A empresa contratada deverá remeter ao TRE-AL, até o dia 10 de setembro de 2020, listagem 
impressa e consolidada por município, contendo o nome completo e o título eleitoral dos 
profissionais envolvidos, assim como os documentos comprobatórios de qualificação.  
 
Deverá de igual forma fornecer arquivo em meio magnético com dados e layout definido em 
anexo deste projeto básico.  

 
 
9. Treinamento 
 
Os treinamentos de preparação e de avaliação dos profissionais, com o objetivo de transmitir 
aos participantes as peculiaridades e os procedimentos adotados durante o pleito, serão 
ministrados pelos mesmos servidores do TRE-AL designados aos Cartórios Eleitorais. 
 
Tais atividades, em caráter de seleção e eliminatórias, serão executadas na segunda quinzena 
de setembro/2020, com carga horária mínima de 6 (seis) horas, divididas em no máximo dois 
turnos de 3 (três) horas para cada turma.  
 
Os custos com a convocação de pessoal, com o deslocamento pertinente e com o fornecimento 
do ambiente adequado serão assumidos pela empresa contratada, de acordo com a seguinte 
estrutura:  
 
Máximo de 15 (quinze) treinandos por sala, já considerados eventuais sobre recrutados para o 

processo de seleção por parte da empresa e espaço aos treinadores;  
 Duração máxima 01 (um) dia para o treinamento de todas as turmas de treinandos;  
 As salas devem funcionar num mesmo local;  
 Fornecer data show para cada sala de projeção por local, que comporte as turmas de 

treinandos do dia para a exibição de mídia digital;  
 Fornecimento de apontador óptico, quadro branco, apagador e pincel para quadro branco para 

os instrutores;  
 Fornecer canetas e blocos de anotação para os todos os técnicos, inclusive para o pessoal 

destinado à reserva técnica, que adiante se definirá;  
 Fornecer lanche aos treinandos, do tipo água, café e biscoitos, no mínimo.  
 Ao ocorrer não aceitação de qualquer profissional após a avaliação realizada pelo instrutor do 

treinamento, ficará a empresa contratada obrigada a fornecer substituto imediatamente.  
 Fornecer 04 (quatro) mesas para computadores/notebook que, em sendo necessários, serão 

providos pelo TRE;  
 Fornecer 04 (quatro) mesas para urna eletrônica.  
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10. Estratégia de Contratação 
 
A modalidade licitatória recomendada é o PREGÃO, este instituído pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002 e, subsidiariamente, pelas Leis nº 8.078/90, 8.666/93, 9.784/99 e suas alterações, 
bem como pelos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000, 3.693, de 20/12/2000, e 3.697, de 
21/12/2000.  
 
11. Valor estimado 
 
R$ XXXXXXX (XXXXXX) para o 1º turno, e R$ yyyyy(dyyyyyyyyy) para o 2º turno, se houver.  
 
12. Recursos Orçamentários 
 
As despesas decorrentes da contratação do pessoal técnico de apoio serão cobertas com 
recursos do programa de trabalho Gestão do Processo Eleitoral, Ação, Pleitos Eleitorais, 
Elemento de Despesa 3390.39.79 – Serv. De Apoio Administrativo, Técnico e Operacional, O. 
Das Eleições 2020. 

 
 

13. Obrigações da Contratada 
 
São obrigações da empresa contratada:  
 
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;  
 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato;  
 
c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de termo de 
adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível;  
 
d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à contratação; 
 
e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao pessoal 
contratado; 
 
f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, contratação 
e deslocamento dos profissionais;  
 
g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados ou 
cooperados;  
 
h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação;  
 
i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado com a 
identificação da Empresa, do evento “Eleições 2020”, nome, R.G. E e título de eleitor do 
contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-crachá, em triplex 300g, de até 
quatro cores, formato 100 X 150mm, acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo 
deve fornecido para o TRE e colher sua aprovação até a data de início dos treinamentos; 
 
j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a seguinte 
inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2020” em tipo uniforme de letras e números em dimensão 
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que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve fornecido para o TRE e colher sua aprovação, 
para o caso de fornecimento de camisa, devem ser fornecidas no mínimo 02 (duas) camisetas 
por contratado;  
 
k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão de 
incompatibilidades funcionais ou de certificação;  
 
l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento, conforme 
detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística; 
 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que atendem às 
Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho 
Nacional de Justiça; 
 
n) Apresentar para fins de recebimento toda a comprovação de pagamento das obrigações 
trabalhistas com seus contratados, inclusive folha de pagamentos com memória de cálculo e 
demais documentações comprobatórias exigidas pela gestão contratual e/ou unidade de 
contabilidade e controle do TRE/AL;  
o)ter sistema informatizado que permita os registros de ponto, atraso, ausências, horas extras e 
horas faltantes em tempo real, adequado às Portarias nº 1510/09 e 373/2011 do Ministério de 
Trabalho;  

 
p)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 (cinco) máscaras 
por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados por dia e 01 (um) 
marcador permanente por contratado; para sua proteção individual e correto descarte de 
material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19; bem assim instruir seus 
colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos itens;  
 
q)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70° INPM por 
contratado;  
 
r)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de prevenção 
de contágio para o COVID-19. 
 
 
14. Obrigações do Contratante 
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:  
 
14.1. Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os atos de 
execução do contrato; 
 
14.2. Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das 
prestações contratuais da empresa contratada; 
 
14.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
 
14.4 Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; 
 
14.5. Fiscalizar a execução do contrato;  

 
 

15. Pagamento 
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15.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem por cento) do valor 
total do contato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 (oito) dias úteis, contados 
a partir da apresentação de folha de pagamento ou documento equivalente devidamente 
quitado, havendo a retenção apenas quanto aos valores pendentes de recolhimento do INSS e 
FGTS, se houver obrigatoriedade, sendo exigido o respectivo atesto. 
 
15.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de notas fiscais; 
 
15.3. Não será admitido pagamento antecipado; 
 
15.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas pela 
legislação fiscal; 
 
15.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima. 
 
15.6. A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 dias úteis após o 
término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, comprovantes dos serviços 
prestados (conforme edital), comprovantes de pagamento assinados pelos prestadores (ou 
comprovantes de depósito em conta bancária), comprovantes de pagamento dos tributos 
incidentes (ISS, se for o caso; FGTS; INSS), declarações de não incidência de tributos (se 
aplicável, conforme legislação) e outros exigidos no edital ou que julgar importantes ao atesto.  

 
15.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa, correspondendo 
aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e atestados. 
 
15.8. O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da apresentação de todos os 
documentos necessários ao pleno atesto pela fiscalização contratual, desde que não haja 
pendências de comprovação dos serviços, inclusive obrigações fiscais e trabalhistas. 
 
15.9. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria nota fiscal, 
de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
 
15.10. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica 
(matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado pelo fiscal do 
contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de pagamento 
ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta 
situação de faturamento por CNPJ diverso, a comprovação fiscal poderá ser exigida para o 
estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação.  

 
15.11. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a contratada 
deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada pelo titular 
responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as normas legais 
vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de declaração será 
automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 
 
15.12. Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser glosadas 
cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela contratada que não 
forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da União (conforme 
edital). 
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15.13. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação dos serviços, para 
fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não sendo, deverá declarar 
a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado. 
 
15.14. A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal de MACEIÓ-
AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados localmente. Por isto a 
contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e prestar as informações 
necessárias junto à Secretaria de Finanças do município competente. 
 
15.15. A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na contratação, não 
passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de solicitação formal pela 
empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e autorização pelo 
Ordenador em processo administrativo apartado. Seu faturamento só ocorrerá após notificação 
da empresa, pela fiscalização, de que houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O 
objetivo é para não prejudicar os pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no 
atraso de recolhimento de tributos incidentes, se houver.  
 

16. Gestão Contratual 
 
Os gestores terão as seguintes atribuições:  
 
16.1. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do Edital; 
 
16.2. Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou cooperados da 
empresa contratada; 
 
16.3. Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou com 
incompatibilidades funcionais; 
 
16.4. Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula contratual; 
 
16.5. Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula contratual; 
 
16.6. Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que atendidas as 
obrigações contratuais; 
 
16.7. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização de 
pagamentos.  

 
17. Garantia Contratual 
 
Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar a garantia contratual 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato.  
 
18. Parâmetros para Formulação das Propostas – carecendo de revisão pela unidade 
competente  
 
18.1. O valor de remuneração por indivíduo alocado deverá ser fixado pelo piso da pertinente 
convenção coletiva de trabalho para a categoria: Técnico de Informática – Jornada de 8 horas 
diárias; 
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18.2. As demais despesas e custos fixos, devem ser considerados per si, de empresa a empresa. 
As planilhas de custos para formulação de propostas dos licitantes devem ser as mesmas 
sugeridas pela unidade competente do TRE;  

 
 

19. Formulação da Proposta de Preço 
 
As propostas de preços das empresas participantes deverão ser formuladas considerando os 
seguintes itens:  
 
1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso; 
 
2. A descrição completa dos serviços ofertados; 
 
3. Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias; 
 
4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias a prestação 
contratual, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias e trabalhistas. 
 
20. Formação de Preços 
 
Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em consonância com os Anexos a seguir 
relacionados, considerando-se a legislação vigente. 
 
Anexo II-A – Planilha de Custos e Formação de Preços por Posto (Valores mensais)  
Anexo II-B – Planilha de Treinamento  
Anexo II-C  – Proposta de Preço  
Anexo II-D - Quadro de Acompanhamento 

 
 

Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá conforme planilha própria.  
 
1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para que os Apoios Técnicos 
tomem conhecimento dos sistemas informatizados, tecnologias e procedimentos que serão 
utilizados nas eleições. 
 
2. Os preços do treinamento e contratação serão compostos da seguinte forma: 
 

2.1. Valor da “Gestão do treinamento”; 
2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”; 
2.3. Valor por “Transporte intermunicipal” 
2.4. Valor por “Transporte municipal”; 
2.5. Valor por “Refeição”; e 
2.6. Valor por “Aluno”.  

 
 
 

21. Sanções Contratuais 
 
O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:  
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21.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, aplicar outras mais 
severas; 

 
21.2. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor total do 
contrato, em virtude de atraso no cumprimento das obrigações estabelecidas (exceto quanto 
às referentes à prestação dos serviços na antevéspera, véspera e dia do referendo, que será 
considerado, conforme o caso, descumprimento parcial ou total), até o limite de 5 (cinco) dias; 
 
21.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecução 
total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial; 
 
21.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
 
21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito eleitoral; 
 
21.6. As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser impostas 
cumulativamente com as de multa; 
 
21.7. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa; 
 
21.8. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. Se o 
valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  

 
22. Distribuição e quantificação dos técnicos 
 

NAT  QTD DE TÉCNICOS  

Maceió       05 

Arapiraca  04 

Palmeira dos Índios  02 

Delmiro Gouveia  02 

União dos Palmares  02 

Penedo       02 

Porto Calvo       02 

São Miguel dos Campos  02 

Santana do Ipanema  02 
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Total  23 

 
 

23. Vigência 
 
O contrato terá vigência de até o dia 31 de dezembro do ano em curso. 

 
 

24. Qualificações: 
 
Técnicas:  
 
a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, em 
nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem 
ter a licitante fornecido serviços compatíveis em características com os objetos da presente 
licitação;  
 
b) A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica através de certidões ou 
atestados de serviços similares de complexidade logística, qualificação de mão de obra e 
operacional equivalente ou superior.  
 
Financeiras:  
 
a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a contratação;  
 
b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física há 
menos de 90 (noventa dias) da data de abertura do certame;  
 
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta que 
tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser verificado pela unidade contábil 
deste Regional para fins de validação, balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 
ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e 
Solvência Geral – SG superiores a 1 (um). 
 

Os documentos de qualificação acima enumerados servem para assegurar, com algum 

grau de confiança, que a empresa que será contratada será capaz de fornecer os bens 

ou serviços adquiridos.  
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO  
(Valores mensais)  

 
 

             

             

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000  

Licitação nº:        / 2020  

 

                            Dia       /      /       às 

      h      min 

 

            

Discriminação dos Serviços  

(dados referentes à contratação) 

 

            

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)   

Município/UF   

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020  

Sindicato da categoria Técnico em Informática – 

8h 

 

 

Identificação do serviço 

 

           

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL 

A CONTRATAR (EM 

FUNÇÃO DA 

UNIDADE DE 

MEDIDA) 

 

Posto de Serviço Posto 1  

 

  Tipo da contratação: 

 

                 

( ) Terceirizada                 ( ) 

Regime da CLT 

 

   v         

(  ) Trabalho temporário (Lei 

6.019/74)                         

   (   ) Trabalho por 

prazo determinado 

(Lei 9.601/98) 

       

            

Regime Tributário: 

 

 (  ) Lucro Real                 

            (  ) Lucro  

           Presumido 
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Mão de obra vinculada à 

execução contratual 

 

           

DADOS COMPLEMENTARES 

PARA COMPOSIÇÃO DOS 

CUSTOS REFERENTE À MÃO 

DE OBRA 

 

           

           1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)   

2 Salário normativo da categoria profissional R$   

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em 

Informática 

 

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)   

REGIME DE TRIBUTAÇÃO :                                                                                                      

 

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 

 

            

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO  

1 COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 

Quantidade Valor Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

 

A Valor dos serviços  R$ 0,00 0,00  

B Outros (especificar):     

Total   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00  

 2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual   

A INSS   

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO   

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO  

1 COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 

DADOS VALOR 

(R$) 

 

A Salário-base R$  R$   

B Adicional de periculosidade    

C Adicional de insalubridade    

D Outros (especificar):    

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$   

 

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS 

MENSAIS E DIÁRIOS 

 

       

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR 

(R$) 

 

A Transporte R$   

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0751061)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 555



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

47 

 

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre 

outros) 

R$   

C Assistência médica e familiar   

D Auxílio-Creche   

E Seguro de vida, invalidez e funeral   

F Outros (especificar) – Assiduidade   

TOTAL R$   

 

MÓDULO 3 – INSUMOS 

DIVERSOS 

 

2. INSUMOS 

DIVERSOS 

VALOR 

(R$) 

A Uniformes 

(crachá e 

Camiseta) 

R$ 

B Álcool em 

gel 70º 

INPM 

R$ 

C Máscaras 

Descartáveis 

R$ 

D Outros 

(marcador 

permanente e 

sacos de lixo) 

R$ 

 

 

 

MÓDULO 4 – ENCARGOS 

SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

 

       

Submódulo 4.1 - Encargos 

previdenciários, FGTS e outras 

contribuições 

 

       

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e 

outras contribuições 

% VALOR 

(R$) 

 

A INSS    

B SESI ou SESC    

C SENAI ou SENAC    

D INCRA    

E Salário-educação    

F FGTS    

G Seguro acidente do trabalho    

H SEBRAE    
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TOTAL     

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR 

(R$) 

 

A 13º (décimo terceiro) salário   

B 

Incidência dos encargos previstos no 

Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo 

terceiro) salário 

 

 

TOTAL   

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR 

(R$) 

 

A Afastamento maternidade   

B 

Incidência dos encargos previstos no 

Submódulo 4.1. sobre afastamento 

maternidade 

 

 

B.1 

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 

remuneração e 13º salário recebidos 

pelo substituto durante os 120 dias de 

licença-maternidade 

 

 

TOTAL   

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão   

A Aviso-prévio indenizado   

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio 

indenizado 

  

C Multa sobre FGTS e Contribuições 

sociais sobre o aviso-prévio indenizado 

  

 C.1 – FGTS (40%)   

 

C.2 – Contribuição Social (0%) – Lei 

nº 13.932/2019 

  

D Aviso-prévio trabalhado   

E 
Incidência dos encargos do Submódulo 

4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado 
 

 

F 
Multa sobre FGTS e contribuições 

sociais sobre o aviso-prévio trabalho 
 

 

 F.1 – FGTS (40%)   

 

F.2 – Contribuição Social (0%) – Lei 

nº 13.932/2019 

  

TOTAL   

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR 

(R$) 

 

A Férias e terço constitucional de férias   

B Ausência por doença   

C Licença-paternidade   

D Ausências legais   

E Ausência por acidente de trabalho   

F Outros (especificar)   
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Subtotal   

G 

Incidência dos encargos do Submódulo 

4.1 sobre o custo de reposição do 

profissional ausente 

 

 

TOTAL   

 

QUADRO-RESUMO – 

MÓDULO 4 – ENCARGOS 

SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

    

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)  

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e 

outras contribuições 

  

4.2 13º (décimo terceiro) salário   

4.3 Afastamento maternidade   

4.4 Custo para rescisão   

4.5 Custo de reposição do profissional 

ausente 

  

TOTAL   

 

MÓDULO 5 – CUSTOS 

INDIRETOS, TRIBUTOS E 

LUCRO 

 

      

5 CUSTOS INDIRETOS, 

TRIBUTOS E LUCRO 

% VALOR 

(R$) 

 

A Custos indiretos    

B Lucro    

C Tributos    

C.1 Tributos federais    

 PIS    

 COFINS    

 INSS    

C.2 Tributos estaduais (ICMS)    

C.2 Tributos municipais (ISS)    

TOTAL   

Nota 1: Base de cálculo “Custos 

indiretos” (Módulo 1 + Módulo 

2 + Módulo 3 + Módulo 4) 

      

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” 

(Módulo 1 + Módulo 2 + 

Módulo 3 + Módulo 4 + “custos 

indiretos”)  

Nota 3: Base de cálculo 

“Tributos” é o valor do 

faturamento 
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QUADRO-RESUMO DO 

CUSTO POR EMPREGADO 

 

      

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 

(VALOR POR POSTO) 
(R$) 

 

A Módulo 1 – Composição da 

remuneração 

  

B Módulo 2 – Benefícios mensais e 

diários 

  

C Módulo 3 – Insumos diversos   

D Módulo 4 – Encargos sociais e 

trabalhistas 

  

Subtotal (A+B+C+D)   

              E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e 

lucro 

  

VALOR TOTAL   
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ANEXO III 
 

PLANILHA DE TREINAMENTO 
 

 

                                                                           
                      Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI                                                                

               Qtde. Valor unitário Valor total 

1. Gestão do treinamento 1   

2. Ambientes do treinamento 1   

3. Transporte intermunicipal 18   

4. Transporte municipal 5   

4. Refeição 23   

6. Alunos 23   

Sub Total  

Incidência Tributária (10,15%)  

Total  

                                                                                 ] 
MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

 
1. Gestão do Treinamento 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Auxiliar de RH 1   

Total  

 
2. Ambientes do treinamento 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Sala de Treinamento 30 Pessoas 1    
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ANEXO IV 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 
 
 

 
 

 
 
 

Item 

SERVIÇO SUBITEM DESCRIÇÃO    PERÍODO 
 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
 PROPORCIONAL 

QUANTIT. DE 
FUNCIONÁRIOS 

VALOR 
TOTAL 

 
 

 
Apoio 

Técnico 

de TI 

1 Contratação e 
Treinamento 

 
 

   R$  

2 Valor Mensal – 
1º T  

01/11/20 a 
18/11/20 

 

R$   R$  23 R$  

                                                                     TOTAL – 1º TURNO R$  
1 Valor Mensal – 

2º T  
19/11/20 a 

30/11/20  
R$   R$  5 R$  

                                                                                              TOTAL DO 2º 

TURNO 
R$  

VALOR TOTAL GLOBAL R$  
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Anexo V 

 

 
         Quadro de Acompanhamento  

 
 

Quadro de Acompanhamento – Contrato TRE/AL nº XXXX/2020  

Zona Eleitoral:   Período de Apuração:   

Prestador de 
Serviço  

CPF e Título  Horas 
Normais  

Adicional 
Noturno  

Obs.:  Total de 
Horas  

      

      

ATESTO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS FORAM EXECUTADOS DE 
ACORDO COM O PREVISTO EM CONTRATO.  

 

(assinatura e qualificação/carimbo do chefe de cartório)  

Data  

 

 

(assinatura e qualificação/carimbo do fiscal do contrato)  

Data  

 

 

(assinatura e qualificação/carimbo do fiscal do contrato)  

Data  
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ANEXO VI 
Minuta de Contrato 

 
CONTRATO Nº XX/2020 

Processo nº 0008814-33.2019.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO 
ENTRE O 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 por seu Vice-Presidente,  no 
exercício da Presidência, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, e a empresa __________, situada na _______________, 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 à Rua _______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de 
serviços, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e no Edital do 
Pregão Eletrônico n° XX/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 10.520/02, 
8.666/93 e regulamentações. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,  as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 
de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a  
Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução 
Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, e, no que couber, os demais preceitos 
de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 
Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br . 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem como objeto o fornecimento de mão de obra 
para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão 
remotos e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas no 
ANEXO I do edital do PE nº XX/2020 e seus anexos. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas no ANEXO I e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico nº 
XX/2020. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
O valor total do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ ___________ 
(______________________), conforme proposta constante nos autos e de acordo 
com a tabela abaixo: 

 

 
 

 
 
 

Item 

SERVIÇO SUBITEM DESCRIÇÃO    PERÍODO 
 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
 PROPORCIONAL 

QUANTIT. DE 
FUNCIONÁRIOS 

VALOR 
TOTAL 

 
 
 

Apoio 
Técnico 

de TI 

1 Contratação e 
Treinamento 

 
 

   R$  

2 Valor Mensal – 
1º T  

01/11/20 a 
18/11/20 

 

R$   R$  23 R$  

                                                                     TOTAL – 1º TURNO R$  
1 Valor Mensal – 

2º T  
19/11/20 a 

30/11/20  
R$   R$  5 R$  

                                                                                              TOTAL DO 2º TURNO R$  
VALOR TOTAL GLOBAL R$  

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 
  O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem 
por cento) do valor total do contato por turno, após a realização da eleição, no 
prazo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da apresentação de folha de 
pagamento ou documento equivalente devidamente quitado, havendo a retenção 
apenas quanto aos valores pendentes de recolhimento do INSS e FGTS, se houver 
obrigatoriedade, sendo exigido o respectivo atesto. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para 
efeito de emissão de notas fiscais. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não será admitido pagamento antecipado. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções 
tributárias determinadas pela legislação fiscal. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada 
da documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para 
regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 
reapresentação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - 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 SÉTIMO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
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PARÁGRAFO OITAVO - A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 
3 dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal,  
comprovantes dos serviços prestados (conforme edital), comprovantes de pagamento 
assinados pelos prestadores (ou comprovantes de depósito em conta bancária), 
comprovantes de pagamento dos tributos incidentes (ISS, se for o caso; FGTS; INSS), 
declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros 
exigidos no edital ou que julgar importantes ao atesto. 

 
PARÁGRAFO NONO - O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada 
etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 

 
PARÁGRAFO DEZ - O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da 
apresentação de todos os documentos necessários ao pleno atesto pela fiscalização 
contratual, desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive 
obrigações fiscais e trabalhistas. 

 
PARÁGRAFO ONZE - Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito 
na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação.  

 
PARÁGRAFO DOZE - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma 
pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente 
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste 
caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do 
despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a 
comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o 
caso, conforme a legislação. 

 
PARÁGRAFO TREZE - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum 
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original 
assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo 
com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de 
declaração será automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 

 
PARÁGRAFO QUATORZE - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL 
poderão ser glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos 
pela contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de 
Recolhimento da União (conforme edital). 

 
PARÁGRAFO QUINZE - A contratada observará a legislação municipal do local de prestação 
dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não 
sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da 
legislação municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são 
prestados localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota 
fiscal e prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município 
competente. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE - A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos 
na contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de 
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solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes 
e autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. Seu faturamento só 
ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que houve o reconhecimento da 
despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos regulares 
(incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos incidentes, se houver.  

 
PARÁGRAFO DEZOITO -  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 QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta dos 
recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa 
de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 0107671 (Pleitos Eleitorais) - Natureza 
da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A contratada se obriga a:  

 
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;  
 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato;  

 
c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de 
termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível;  
 

d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à 
contratação; 
 

e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao 
pessoal contratado;  
 
f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, 
contratação e deslocamento dos profissionais;  
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g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados ou 
cooperados;  

h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação;  

i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada 
empregado com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2020”, nome, R.G. 
E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-
crachá, em triplex 300g, de até quatro cores, formato 100 X 150mm, acabamento 
com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o TRE e colher sua 
aprovação até a data de início dos treinamentos;  

 
j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a 
seguinte inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2020” em tipo uniforme de letras e 
números em dimensão que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve 
fornecido para o TRE e colher sua aprovação, para o caso de fornecimento de 
camisa, devem ser fornecidas no mínimo 02 (duas) camisetas por contratado;  
 
k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão 
de incompatibilidades funcionais ou de certificação;  
 
l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento, 
conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística;  
 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça;  
 
n) Apresentar para fins de recebimento toda a comprovação de pagamento das 
obrigações trabalhistas com seus contratados, inclusive folha de pagamentos com 
memória de cálculo e demais documentações comprobatórias exigidas pela 
gestão contratual e/ou unidade de contabilidade e controle do TRE/AL;  
 
o)ter sistema informatizado que permita os registros de ponto, atraso, ausências, 
horas extras e horas faltantes em tempo real, adequado às Portarias nº 1510/09 e 
373/2011 do Ministério de Trabalho;  
 
p)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 
(cinco) máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por 
contratados por dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua 
proteção individual e correto descarte de material utilizado, tudo em decorrência 
da pandemia de COVID-19; bem assim instruir seus colaboradores quanto ao 
correto manuseio e descarte dos itens;  
 
q)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70° 
INPM por contratado;  
 
r)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e 
de prevenção de contágio para o COVID-19;  
 
s) manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação técnica exigidas na licitação. 

 

t) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 

Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 

objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total 

ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar 
ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - 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 SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 
a) Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os 
atos de execução do contrato;  
 
b) Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao 
cumprimento das prestações contratuais da empresa contratada;  
 
c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
 
d) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no 
fornecimento do material; 

 
e) Fiscalizar a execução do contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 
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 O prazo de vigência deste contrato terá início a partir da data de sua 
assinatura e fim no dia 31 de dezembro de 2020, podendo se encerrar antes, caso 
haja a solução de suas obrigações. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 

  
 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 

mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que 

haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser 
rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o contratado 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 
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V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas 
à contratada:  
 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
destas faltas, aplicar outras mais severas;  
 
b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o 
valor total do contrato, em virtude de atraso no cumprimento das obrigações 
estabelecidas (exceto quanto às referentes à prestação dos serviços na 
antevéspera, véspera e dia do referendo, que será considerado, conforme o 
caso, descumprimento parcial ou total), até o limite de 5 (cinco) dias; 
 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução 
parcial; 
 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
 
 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do 
pleito eleitoral.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, 
conforme o caso, ser impostas cumulativamente com as de multa. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Administração, para a imposição das sanções, analisará 
as circunstâncias do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla 
defesa. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da 
garantia do contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além 
da perda total desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente.  
 
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. 
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PARÁGRAFO SEXTO - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua 
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato 
de terceiro reconhecido pela Administração.  

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - 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. 

 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante 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 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. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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 ONZE - 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. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes. 

 

CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 E À PROPOSTA DE 
PREÇO DA CONTRATADA 

 
             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão 

Eletrônico nº XX/2020 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que passam a 
integrá-lo, independentemente de transcrição.  

 
CLÁUSULA TREZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma das 
garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor 
total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de 
assegurar a execução do contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou  fiança bancária que 
exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de 
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de 
trabalho, se for o caso. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto acima, não 
ocorra após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para 
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto acima, caso haja solicitação de resgate 
por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA QUATORZE - 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 QUINZE - DO FORO 
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       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

 
      E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
 

 
Pelo TRE/AL 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 

Pela Empresa 

 
Representante da empresa 
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      ANEXO VII 
 

Pregão Eletrônico nº XX/2020 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  

 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone   
Fax  
E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não 
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ANEXO VIII 

 
PLANILHAS PREENCHIDAS COM O VALOR ESTIMADO 

           

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO 

DE PREÇOS POR POSTO 

            

(Valores mensais) 

 

            

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000  

Licitação nº:        / 2020  

 

                            Dia       /      /       às 

      h      min 

 

            

Discriminação dos Serviços  

(dados referentes à contratação) 

 

            

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)   

Município/UF   

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020  

Sindicato da categoria Técnico em 

Informática – 8h 

 

 

Identificação do serviço 

 

           

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE 

TOTAL A 

CONTRATAR (EM 

FUNÇÃO DA 

UNIDADE DE 

MEDIDA) 

 

Posto de Serviço Posto 1  

 

  Tipo da contratação: 

 

                 

( ) Terceirizada                 ( ) 

Regime da CLT 

 

   v         

(  ) Trabalho temporário (Lei 

6.019/74)                         

   (   ) Trabalho por 

prazo determinado 

(Lei 9.601/98) 

       

            

Regime Tributário:            
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 (  ) Lucro Real                 

            (  ) Lucro  

           Presumido 

 

            

Mão de obra vinculada à 

execução contratual 

 

           

DADOS COMPLEMENTARES 

PARA COMPOSIÇÃO DOS 

CUSTOS REFERENTE À MÃO 

DE OBRA 

 

           

                   1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)   

2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.065,00  

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em 

Informática 

 

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)   

REGIME DE TRIBUTAÇÃO :                                                                                                      

 

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 

 

            

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO  

1 COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 

Quantidade Valor 

Unitário 

(R$) 

Total (R$)  

A Valor dos serviços  R$ 0,00 0,00  

B Outros (especificar):     

Total   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00  

 2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual   

A INSS   

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO   

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO  

1 COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 

DADOS VALOR (R$)  

A Salário-base R$ 3.065,00 R$ 3.065,00  

B Adicional de periculosidade    

C Adicional de insalubridade    

D Outros (especificar):    

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.065,00  

 

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS 

MENSAIS E DIÁRIOS 
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BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)  

A Transporte R$ 5,90  

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre 

outros) 

R$ 425,70  

C Assistência médica e familiar   

D Auxílio-Creche   

E Seguro de vida, invalidez e funeral   

F Outros (especificar) – Assiduidade   

TOTAL R$ 431,60   

 

MÓDULO 3 – INSUMOS 

DIVERSOS 

 

3. INSUMOS 

DIVERSOS 

VALOR 

(R$) 

A Uniformes 

(crachá e 

Camiseta) 

R$ 37,79 

B Álcool em 

gel 70º 

INPM 

R$ 5,85 

C Máscaras 

Descartáveis 

R$ 

327,75 

D Outros 

(marcador 

permanente e 

sacos de lixo) 

R$ 13,33 

TOTAL DE 

INSUMOS 

DIVERSOS 

R$ 

384,72 

 

 

 

MÓDULO 4 – ENCARGOS 

SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

 

       

Submódulo 4.1 - Encargos 

previdenciários, FGTS e outras 

contribuições 

 

       

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e 

outras contribuições 

%   

A INSS 0,00% R$ 0,00  

B SESI ou SESC 1,50% R$ 45,98  
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C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 30,65  

D INCRA 0,20% R$ 6,13  

E Salário-educação 2,50% R$ 76,63  

F FGTS 8,00% R$ 245,20  

G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 91,95  

H SEBRAE 0,60% R$ 18,39  

TOTAL 16,80% R$ 514,92  

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

A 13º (décimo terceiro) salário R$ 255,42  

 B 
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 

4.1. sobre 13º (décimo terceiro) salário 
R$ 42,91 

 

TOTAL R$ 298,33  

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)  

A Afastamento maternidade R$ 2,27  

B 
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 

4.1. sobre afastamento maternidade 
R$ 0,38 

 

B.1 

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração 

e 13º salário recebidos pelo substituto durante os 

120 dias de licença-maternidade 

R$ 3,72 

 

TOTAL R$ 6,37  

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão   

A Aviso-prévio indenizado R$ 140,48  

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio 

indenizado 

R$ 11,24  

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre 

o aviso-prévio indenizado 

R$ 64,43  

 C.1 – FGTS (40%) R$ 64,43  

 

C.2 – Contribuição Social (0%) – Lei nº 

13.932/2019 

0,00  

D Aviso-prévio trabalhado R$ 2,98  

E 
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 

o aviso-prévio trabalhado 
R$ 0,50 

 

F 
Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o 

aviso-prévio trabalho 
R$ 5,86 

 

 F.1 – FGTS (40%) R$ 5,86  

 

F.2 – Contribuição Social (0%) – Lei nº 

13.932/2019 

R$ 0,00  

TOTAL  R$ 225,49  

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)  

A Férias e terço constitucional de férias R$ 340,56  

B Ausência por doença R$ 42,57  

C Licença-paternidade R$ 0,64  

D Ausências legais R$ 8,51  

E Ausência por acidente de trabalho R$ 10,22  

F Outros (especificar)   

Subtotal R$ 402,49  
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G 
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 

o custo de reposição do profissional ausente 
R$ 67,62 

 

TOTAL R$ 470,11  

 

QUADRO-RESUMO – 

MÓDULO 4 – ENCARGOS 

SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

    

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)  

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras 

contribuições 

R$ 514,92  

4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 298,33  

4.3 Afastamento maternidade R$ 6,37  

4.4 Custo para rescisão R$ 225,49  

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 470,11  

TOTAL R$ 1.515,22  

 

MÓDULO 5 – CUSTOS 

INDIRETOS, TRIBUTOS E 

LUCRO 

 

      

5 CUSTOS INDIRETOS, 

TRIBUTOS E LUCRO 

% VALOR (R$)  

A Custos indiretos 5,00% R$ 269,83   

B Lucro 5,00% R$ 283,32  

C Tributos 10,15%   

C.1 Tributos federais    

 PIS 0,65% R$ 43,04  

 COFINS 3,00% R$ 198,65  

 INSS 4,50% R$ 297,98  

C.2 Tributos estaduais (ICMS)    

C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 132,44  

TOTAL R$ 1.225,26  

Nota 1: Base de cálculo “Custos 

indiretos” (Módulo 1 + Módulo 

2 + Módulo 3 + Módulo 4) 

      

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” 

(Módulo 1 + Módulo 2 + 

Módulo 3 + Módulo 4 + “custos 

indiretos”)  

Nota 3: Base de cálculo 

“Tributos” é o valor do 

faturamento 

      

 

QUADRO-RESUMO DO 

CUSTO POR EMPREGADO 
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MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 

(VALOR POR POSTO) 
(R$) 

 

A Módulo 1 – Composição da 

remuneração 

R$ 3.065,00  

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 431,60  

C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 384,72  

D Módulo 4 – Encargos sociais e 

trabalhistas 

R$ 1.515,22  

Subtotal (A+B+C+D)   

              E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e 

lucro 

R$ 1.225,26  

VALOR TOTAL R$ 6.621,80  
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ANEXO IX 

                                   RESOLUÇÃO Nº 15.559/2014 do TRE/AL 

         (18/12/2014) 

Institui o Código de Ética dos servidores do Poder Judiciário Eleitoral de Alagoas. 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37da Constituição Federal de 1988, nos artigos 116 e 117 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como as disposições da Lei nº 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999; 

CONSIDERANDO o contido no Procedimento Administrativo nº 17.291/2014; 

CONSIDERANDO que a missão institucional do Poder Judiciário Eleitoral, consistente em garantir a 
legitimidade do processo eleitoral, exige que seus servidores atuem com conduta ética compatível 
com a prestação do serviço público; 

CONSIDERANDO, por fim, a decisão do Pleno Administrativo, 

RESOLVE APROVAR O PRESENTE 

CÓDIGO DE ÉTICA 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º Fica instituído o Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
(TRE-AL), que estabelece os princípios e normas de conduta ética, sem prejuízo da observância dos 
demais deveres e proibições legais e regulamentares. 

§ 1º Os princípios e normas de conduta ética contidos neste Código aplicam-se: 

I – a todos os servidores do quadro do TRE-AL, incluídos os efetivos e os ocupantes de cargo e 
função comissionada, lotados no Tribunal ou em Cartórios Eleitorais; 

II – a todos os servidores de outros órgãos lotados no TRE-AL, incluídos os removidos, requisitados, 
cedidos e os em exercício provisório; 

III – aos estagiários e aos agentes particulares à disposição do TRE-AL, incluídos os empregados das 
empresas contratadas; 

IV – aos colaboradores, durante o período em que estejam auxiliando nas atividades do TRE-AL; e 

V – a todo aquele que, mesmo pertencendo à outra instituição, preste serviço ou desenvolva 
qualquer atividade junto ao TRE-AL, seja na secretaria ou nos cartórios eleitorais, de natureza 
permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira por parte do TRE-AL. 

§ 2º No ato de posse dos servidores do TRE-AL deverá ser prestado compromisso de cumprimento 
das normas de conduta ética contidas neste Código. 

§ 3º O presente Código de Ética incidirá em todas as contratações de estágio e de prestação de 
serviços, de forma a assegurar o alinhamento de condutas destes agentes, durante a prestação 
contratual. 

§ 4º Este Código não se aplica aos magistrados, os quais possuem regulação deontológica própria. 
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CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 2º Este Código tem por objetivo: 

I – tornar explícitos as normas deontológicas que regem a conduta dos servidores, fornecendo 
parâmetros para que a sociedade possa aferir a integridade e a lisura das ações adotadas por 
servidores do Judiciário Eleitoral; 

II – estabelecer regras básicas sobre conflito de interesses e restrições às atividades profissionais 
posteriores ao exercício do cargo; e 

III – oferecer, através da Comissão de Ética, uma instância apuradora de desvios deontológicos, 
mas, também, de consulta, visando a esclarecer dúvidas acerca da conformidade da conduta do 
servidor com os princípios e normas de conduta nele tratados. 
CAPÍTULO III 

DOS PRINCÍPIOS E NORMAS DE CONDUTA ÉTICA 

Seção I 

Dos Princípios e Valores Fundamentais 

Art. 3º São princípios e valores fundamentais a serem observados pelos servidores do TRE-AL no 
exercício do seu cargo ou função: 

I – o interesse público, a preservação e a defesa do patrimônio público; 

II – a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a transparência; 

III – a honestidade, a dignidade, o respeito e o decoro; 

IV – a qualidade, a eficiência e a equidade dos serviços públicos; 

V – a integridade; 

VI – a independência, a objetividade e a imparcialidade; 

VII – a neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica; 

VIII – o sigilo profissional; 

IX – a competência; 

X – o desenvolvimento profissional; 

XI – a lealdade; 

XII – a tempestividade. 

Parágrafo único. Os atos, comportamentos e atitudes dos servidores serão pautados sempre por 
uma avaliação de natureza ética, de modo a harmonizar as práticas pessoais com os valores 
institucionais. 

Seção II 

Dos Direitos 

Art. 4º São direitos de todos os servidores do TRE-AL, além dos previstos em lei, notadamente: 

I – trabalhar em ambiente adequado; 

II – ser tratado com equidade nos sistemas de avaliação e reconhecimento de desempenho 
individual, remuneração, promoção e transferência, bem como ter acesso às informações a ele 
inerentes; 

III – estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor ideias, pensamentos e 
opiniões. 
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IV – participar das atividades de capacitação e treinamento necessárias ao seu desenvolvimento 
profissional, custeadas ou facilitadas pela Administração, respeitadas as limitações orçamentárias e 
financeiras, a oportunidade e a conveniência administrativas. 

V – ser tratado por autoridades, colegas de trabalho e demais pessoas com quem se relacionar em 
função do trabalho, com cortesia e respeito, inclusive quanto às possíveis limitações pessoais; 

Seção III 

Dos Deveres 

Art. 5º São deveres de todos os servidores do TER-AL, além de outros previstos em lei, 
notadamente: 

I – resguardar, em sua conduta pessoal, a integridade, a honra e a dignidade de sua função pública, 
agindo em harmonia com os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores 
institucionais; 

II – proceder com honestidade, probidade, lealdade, tempestividade e retidão, escolhendo sempre, 
quando estiver diante de mais de uma opção, a que melhor se coadune com a ética e com o 
interesse público; 

III – representar imediatamente à chefia competente a respeito de todo e qualquer ato ou fato que 
seja contrário ao interesse público, prejudicial ao TRE-AL ou à sua missão institucional, de que 
tenha tomado conhecimento em razão do cargo ou função; 

IV – tratar autoridades, colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem 
se relacionar em função do trabalho, com cortesia e respeito, inclusive quanto às possíveis 
limitações pessoais; 

V – tratar os usuários do serviço público com cortesia e respeito, atentando para a condição e as 
limitações de cada um, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, 
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. 

VI – evitar assumir posição de intransigência perante a chefia ou colegas de trabalho, respeitando 
os posicionamentos e as ideias divergentes, sem prejuízo de representar contra qualquer ato 
irregular ou ilegal, independentemente da hierarquia a que esteja subordinado; 

VII – apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas, evitando o uso de vestuário e adereços 
que comprometam a boa apresentação pessoal, a imagem institucional ou a neutralidade 
profissional; 
VIII – conhecer e cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as boas práticas 
formalmente descritas e recomendadas por autoridade competente do TRE-AL, visando a 
desempenhar suas funções com competência e obter adequados níveis de profissionalismo na 
realização dos trabalhos; 

IX – empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, mantendo-se atualizado quanto à 
legislação, às normas e instruções de serviço e aos novos métodos e técnicas aplicáveis a sua área 
de atuação; 

X – multiplicar no ambiente de trabalho informações e conhecimentos obtidos em razão de 
treinamentos ou de exercício profissional e que possam contribuir para a eficiência dos trabalhos 
realizados pelos demais servidores; XI – manter-se afastado de quaisquer atividades ou relações 
que reduzam sua autonomia e independência profissional, bem como sejam conflitantes, ou 
potencialmente conflitantes, com suas responsabilidades profissionais; 

XII – adotar atitudes e procedimentos objetivos e imparciais, em especial nas instruções e relatórios 
que deverão ser tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e 
organizadas de acordo com as normas aplicáveis; 

XIII – manter sob sigilo dados e informações que a lei imponha natureza confidencial obtidos no 
exercício de suas atividades ou, ainda, de natureza pessoal de colegas e subordinados que só a eles 
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digam respeito, aos quais, porventura, tenha acesso em decorrência do exercício profissional, 
informando à chefia imediata ou à autoridade responsável quando tomar conhecimento de que 
assuntos sigilosos estejam ou venham a ser revelados; 

XIV – facilitar e colaborar com a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, 
prestando toda colaboração ao seu alcance; 

XVI– informar à chefia imediata, quando notificado ou intimado para prestar depoimento em juízo 
sobre atos ou fatos de que tenha tomado conhecimento em razão do exercício das atribuições do 
cargo ou função que ocupa; 

XVII – declarar, expressamente, seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar o 
desempenho de suas atividades com independência e imparcialidade, na forma definida neste 
Código; 

XIII – observar a responsabilidade social e ambiental, no primeiro caso, privilegiando, no ambiente 
de trabalho, a adoção de práticas que favoreçam a inclusão social e, no segundo, de práticas que 
combatam o desperdício de recursos naturais e materiais e evitem danos ao meio ambiente. 

Seção IV 

Das Vedações 

Art. 6º Ao servidor do TRE-AL é vedada a prática de qualquer ato que atente contra a honra e a 
dignidade de sua função pública, os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores 
institucionais, especialmente: 

I – exercer quaisquer atividades incompatíveis com o exercício do seu cargo ou função; 

II – prestar consultoria técnica ou qualquer tipo de serviço a partidos políticos, candidatos ou a 
qualquer pessoa física ou jurídica, ligada direta ou indiretamente ao processo eleitoral, bem como a 
empresas licitantes ou contratadas pelo TRE-AL; 

III – praticar ou compactuar, por ação ou omissão, direta ou indiretamente, com ato contrário ao 
interesse público e à ética definida neste Código, mesmo que tal ato observe as formalidades legais 
e não viole expressamente a lei; 

IV – discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem se 
relacionar em função do trabalho, em razão de preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação 
sexual, necessidades especiais, nacionalidade, naturalidade, cor, idade, religião, tendência política, 
posição social ou quaisquer outras formas de discriminação; 

V – adotar qualquer conduta que interfira no desempenho do trabalho ou que crie ambiente hostil, 
sobretudo e especialmente o assédio sexual de qualquer natureza e/ou o assédio moral, no sentido 
de desqualificar outros, por meio de palavras, gestos ou atitudes que ofendam a autoestima, a 
segurança, o profissionalismo ou a imagem; 

VI – opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outro servidor 
ou magistrado do TRE-AL; 

VII – atribuir a outrem erro próprio; 

VIII – apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de outrem; 

IX – fazer uso do cargo ou da função, bem como de informações privilegiadas obtidas em razão do 
cargo ou função, para obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em beneficio 
próprio, de outrem, de grupos de interesses ou de entidades públicas ou privadas; 

X – desviar servidor, colaborador, prestador de serviço ou estagiário para atendimento a interesse 
particular; 

XI – manter sob subordinação hierárquica direta, em cargo ou função de confiança, parente 
consanguíneo até o 3º grau e afim até o 2º grau, companheiro ou cônjuge; 
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XII – fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer outros trabalhos ou documentos ainda não 
publicados, pertencentes ao TRE-AL, para utilização em fins estranhos aos seus objetivos ou à 
execução dos trabalhos a seu encargo, sem prévia autorização da autoridade competente; 
XIII – divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer meio, de informações sigilosas obtidas por 
qualquer forma em razão do cargo ou função e, ainda, de relatórios, instruções e informações 
constantes em processos cujo objeto ainda não tenha sido apreciado, sem prévia autorização da 
autoridade competente; 

XIV – publicar, sem prévia e expressa autorização pareceres realizados no desempenho de suas 
atividades no cargo ou função, cujo objeto ainda não tenha sido apreciado; 

XV – alterar ou deturpar, por qualquer forma, o exato teor de documentos, informações, licitação de 
obra, lei ou decisão administrativa ou judicial; 

XVI – solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, qualquer tipo de ajuda 
financeira, gratificação, comissão, doação, presentes ou vantagens de qualquer natureza, de 
pessoa física ou jurídica interessada na atividade do servidor; 

XVII – solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, mesmo em ocasiões de 
festividade, qualquer tipo de transporte, hospedagem ou favores de particulares, de forma a 
permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade; 

XVIII – usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer 
pessoa; 

XIX – ausentar-se injustificadamente de seu local de trabalho; 

XX – apresentar-se embriagado ou sob efeito de quaisquer drogas ilegais no ambiente de trabalho, 
em situações que comprometam a imagem institucional; 

XXI – receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte vedada ou ilegal; 

XXII – cooperar com qualquer organização ou instituição que atente contra a moral, a honestidade 
ou a dignidade da pessoa; 

XXIII – utilizar sistemas e canais de comunicação do TRE-AL para a propagação e divulgação de 
trotes, boatos, pornografia, propaganda comercial, político-partidária, atividade terrorista, incitação 
à violência ou ao consumo de substância entorpecente, e qualquer forma de discriminação; 

XXIV – manifestar-se em nome do TRE-AL quando não autorizado e habilitado para tal, nos termos 
da política interna de comunicação social; 

XXV – participar de atividades político-partidárias, bem como utilizar vestimentas ou adereços que 
contenham qualquer forma de propaganda ou conotação eleitoral ou partidária; 

XXVI – atuar como procurador ou intermediário de outro servidor deste Tribunal, ainda que sem 
remuneração, em processo administrativo de qualquer espécie, exceto na qualidade de defensor 
dativo, nomeado pela Administração, nos termos do § 2º do artigo 164, da Lei nº 8.112/1990, ou 
como procurador na hipótese permitida no inciso XI do artigo 117 do referido diploma legal. 

§ 1º Não se incluem nas vedações deste artigo, os brindes ou a ajuda financeira que: 

I – não tenham valor comercial; 

II – sejam distribuídos por pessoas ou entidades de qualquer natureza a título de cortesia, 
propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, 
desde que não ultrapassem ao correspondente a 3% (três por cento) do vencimento básico do 
maior cargo da carreira; ou 

III – sejam ofertados por autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver 
reciprocidade. 

§ 2º Os presentes que, por alguma razão, não possam ser recusados ou devolvidos sem ônus para o 
servidor ou para a administração pública serão doados a entidades de caráter filantrópico ou 
setores do Tribunal que tratem de aspectos históricos ou culturais, a critério da Presidência. 
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Seção V 

Das Situações de Impedimento ou Suspeição 

Art. 7º O servidor deverá declarar seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar, 
ou parecer afetar, o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade, 
especialmente nas seguintes hipóteses: 

I – participar de instrução de processo: 

a) de interesse próprio, de cônjuge, de parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 
até o 3º grau; 

b) em relação ao qual haja amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou 
com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau; 

c) que envolva órgão ou entidade com o qual tenha mantido vínculo profissional nos últimos dois 
anos, ressalvada, neste último caso, a atuação consultiva; ou 

d) que tenha funcionado ou venha a funcionar como advogado, perito, testemunha, representante 
ou servidor do sistema de controle interno, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, 
companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; 

II – participar de qualquer missão ou tarefa que lhe tenha sido confiada, por meio de justificativa 
reduzida a termo, quando estiver presente conflito de interesses; ou 

III – esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou 
companheiro. 
CAPÍTULO IV 

DA GESTÃO DE ÉTICA 

Seção I 

Da Comissão de Ética 

Art. 8º Fica instituída a Comissão de Ética do TRE-AL, com natureza consultiva e investigativa, 
composta por três membros e respectivos suplentes, todos servidores efetivos e estáveis, 
designados pelo Presidente do TRE-AL, dentre aqueles que nunca sofreram punição administrativa 
ou penal. 

§ 1º O mandato dos membros da Comissão será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 

§ 2º O presidente da Comissão será indicado pelo Presidente do TRE-AL para mandato de 2 (dois) 
anos, dentre os servidores titulares do cargo de Analista Judiciário. 

Art. 9º Ficará suspenso da Comissão o membro que vier a ser indiciado criminalmente, responder a 
processo administrativo disciplinar ou transgredir qualquer dos preceitos deste Código, até o 
trânsito em julgado da decisão. Parágrafo único. Caso venha a ser responsabilizado, o membro será 
automaticamente excluído da Comissão. 

Art. 10. Nos casos de impedimento ou suspeição de membro titular da Comissão, será convocado 
automaticamente o respectivo suplente. 

Art. 11. Os membros da Comissão desempenharão suas atribuições sem prejuízo daquelas inerentes 
a seus cargos efetivos, cargos em comissão ou funções comissionadas. 

Parágrafo único. Havendo necessidade, por decisão da Presidência, os trabalhos da Comissão terão 
prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos de seus membros, podendo, ainda, se for o 
caso, ser autorizada a dedicação integral e exclusiva à Comissão. 

Art. 12. Não haverá remuneração pelos trabalhos desenvolvidos na Comissão de Ética, os quais 
serão considerados prestação de relevante serviço público e constarão na ficha funcional dos 
servidores membros. 
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Seção II 

Da Competência da Comissão de Ética 

Art. 13. Compete à Comissão de Ética do TRE-AL: 

I – apurar quaisquer irregularidades por meio de sindicância; 

II – instaurar, em razão de denúncia fundamentada, desde que haja indícios suficientes, 
procedimento sobre conduta que considerar passível de violação às normas éticas, observados o 
contraditório e a ampla defesa; 

III – arquivar, de ofício, as denúncias sem identificação do denunciante ou que não atendam aos 
preceitos deste código; 

IV – elaborar plano de trabalho específico, envolvendo, se for o caso, outras unidades do TRE-AL, 
objetivando criar eficiente sistema de informação, educação, acompanhamento e avaliação de 
resultados da gestão de ética no TRE-AL; 

V – propor e desenvolver, com a EJE, cursos, manuais, cartilhas, palestras, seminários e outras 
ações de treinamento e disseminação deste código; 

VI – dirimir dúvidas a respeito da interpretação e aplicação deste Código e deliberar sobre os casos 
omissos, bem como, se entender necessário, fazer recomendações ou sugerir à Presidência do TRE-
AL normas complementares, interpretativas e orientadoras de suas disposições; 

VII – receber propostas e sugestões para o aprimoramento e modernização deste Código e propor a 
elaboração ou a adequação de normativos internos aos seus preceitos; 

VIII – apresentar relatório de todas as suas atividades, ao final da gestão anual de cada Presidente 
do TRE-AL, do qual poderá constar também avaliação da atualidade deste Código e as propostas e 
sugestões para seu aprimoramento e modernização; 

IX – apreciar as matérias que lhe forem submetidas; 

X – desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade; 

XI – comunicar, obrigatoriamente, aos órgãos competentes as irregularidades que a Comissão de 
Ética do TREAL tiver ciência, quando envolverem, além de servidores, pessoas não sujeitas à 
investigação pela referida comissão. 

Parágrafo único. As decisões da comissão, precedidas de Relatório, serão publicadas de forma 
sucinta no Diário de Justiça Eletrônico, contendo o número do procedimento. 

Art. 14. Compete ao Presidente da Comissão de Ética: 

I – convocar e presidir as reuniões; 

II – nomear secretário, dentre os demais membros titulares; 

III – orientar os trabalhos da Comissão, ordenar os debates, iniciar e concluir as deliberações; 

IV – convocar suplente (s); 
V – comunicar ao Diretor-Geral do Tribunal o término do mandato de membro ou suplente com 
trinta dias de antecedência ou, no caso de vacância, no prazo máximo de cinco dias após a 
ocorrência. 

Parágrafo único. O Secretário manterá registro de todas as reuniões da Comissão e expedirá todas 
as comunicações em nome da Comissão. 

Seção III 

Do Funcionamento da Comissão de Ética 

Art. 15. Os trabalhos da Comissão de Ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância 
dos seguintes princípios: 
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I – proteção à honra e à imagem da pessoa investigada; 

II – proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o 
desejar, e em observância à legislação; 

III – independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos. 

Art. 16. O resultado das reuniões da Comissão constará de ata aprovada e assinada por seus 
membros. 

Parágrafo único. Eventuais ausências às reuniões deverão ser justificadas pelos integrantes da 
Comissão. 

CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS APURATÓRIOS 

Art. 17. A apuração da conduta em desacordo com as normas éticas será realizada com base nas 
orientações constantes deste Código de Ética, e não excederá o prazo de trinta dias, contados da 
data de instauração do procedimento, admitida a sua prorrogação por igual período, a critério do 
Presidente da Comissão, devendo a prorrogação ser publicada no DJE. 

§ 1º Até que esteja concluído, será sigiloso, qualquer procedimento instaurado para apuração de 
prática em desrespeito às normas éticas. 

§ 2º Concluída a investigação, e após a deliberação da Comissão, os autos do procedimento 
poderão deixar de ser sigilosos. 

§ 3º Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento objeto de sigilo legal, o acesso 
somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente 
encarregado da sua guarda. 

§ 4º Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, a Comissão, depois de 
concluído o processo de investigação, providenciará para que tais documentos sejam lacrados e 
acautelados, ou ainda desentranhados, observadas as disposições legais e regulamentares. 

Art. 18. A Comissão poderá solicitar os documentos as Unidades Administrativas do TRE necessários 
ao esclarecimento dos fatos, bem como promover diligências e solicitar laudos técnicos. 

§ 1º As unidades administrativas do TRE-AL deverão colaborar e prestar esclarecimentos em apoio 
ao desempenho das atividades da Comissão. 

§ 2º É irrecusável a prestação de informações por parte de servidor convocado pela Comissão, sob 
pena de abertura de sindicância ou instauração de processo administrativo disciplinar, nos termos 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 19. Concluída a instrução processual, a Comissão deverá emitir relatório conclusivo com 
sugestão das providências a serem adotadas, dando a devida ciência ao envolvido, com posterior 
remessa do resultado à consideração da Presidência do TRE-AL. 

§ 1º Se a conclusão for pela inexistência de falta ética, a Comissão proporá o arquivamento do 
procedimento. 

§ 2º Se a conclusão for pela existência de falta ética, a Comissão adotará as medidas de sua alçada 
previstas neste Código e submeterá o feito à consideração da Presidência do TRE-AL, a qual 
decidirá, no prazo de cinco dias úteis, acerca do proposto no relatório apresentado, podendo, ao seu 
descortino, determinar a instauração de Processo Disciplinar na forma da lei ou o encaminhamento 
do feito à Corregedoria Regional Eleitoral, se for o caso. 

Art. 20. A pena sugerida pela Comissão de Ética e sua fundamentação constará do respectivo 
relatório encaminhado à Presidência, assinado por todos os seus membros, com a ciência do 
faltoso. 

Art. 21. A Comissão de Ética, dada a gravidade da conduta do servidor, ou sua reincidência, bem 
como se constatada a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou 
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de infração disciplinar, encaminhará cópia dos autos à Presidência do Tribunal, que, entendendo 
cabível, encaminhará as autoridades competentes para apuração, sem prejuízo das medidas de sua 
competência. 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22. Aplicam-se, subsidiariamente, aos trabalhos da Comissão de Ética e da Comissão Especial 
de Ética as normas relativas aos processos administrativos disciplinares constantes na Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 23. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. 

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió, aos ___ dias do mês de 
dezembro do ano de 2014. 

Des. SEBASTIÃO COSTA FILHO - Presidente em exercício 

Des. ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA 

Des. ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA 

Des. ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO 

Des. EVERALDO BEZERRA PATRIOTA 
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ANEXO X  

TERMO DE SIGILO 

Eu, ___________________________________________________, inscrito(a) sob RG n.º 

_________________________ e CPF n.º _______________________, REPRESENTANTE LEGAL da 

empresa __________________________, estabelecida no endereço 

_____________________________________, inscrita no CNPJ/MF com o n.º ______________________, 

em razão da execução das atividades previstas do contrato TRE/AL nº ____________, aceito as 

regras, condições e obrigações constantes no presente Termo. 

O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e 

adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas. 

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de 

qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se 

limitando a técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, 

modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de computador, 

discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de 

produto, especificações, amostras de idéia, clientes, nomes de revendedores e/ou 

distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e idéias, 

outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros. 

Neste ato comprometo a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a 

anuência formal e expressa do TRE/AL, das informações restritas reveladas. 

Estou ciente que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos 

diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam 

diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e demais atividades relativas à 

prestação de serviços ao TRE/AL, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da 

natureza confidencial das informações restritas reveladas. 

Obrigo-me, perante ao TRE/AL, informar imediatamente qualquer violação das 

regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, 

independentemente da existência de dolo. 
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O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em 

vigor desde a data da assinatura de contrato entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e 

a _____________________________. 

 

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes no presente Termo, 

assino-o. 

 

    Maceió(AL), ____ de _________________ de 2020. 

 

Assinatura: 

 

______________________________________________ 

Dr. MARCIAL DUARTE COÊLHO - Procurador Regional Eleitoral 
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
À AJ-DG, com minuta ajustada conforme solicitado.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 26/08/2020, às 09:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751064 e o código CRC 1F6D742D.
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PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : CPPE

ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. ELEIÇÕES 2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
APOIO DE TI.

 

Parecer nº 1545 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Trata-se de licitação na modalidade Pregão, na

forma eletrônica, visando à contratação de empresa de
terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação
em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação, consoante Termo de
Referência (0727612).

Por ocasião do Parecer nº 1.501 (0748428), esta AJ-
DG recomendou as seguintes diligências: 

 
1) Trazer aos autos as informações
relativas aos itens 10 e 61  da tabela de
verificação. 
2) Alterar, na minuta do contrato, a
menção ao Decreto nº 5.450/05, para
Decreto nº 10.024/2019. 

 
Sanadas as anteditas pendências (0749719 e

0749586), o que resultou na elaboração de nova minuta, esta
Assessoria Jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 38,
da Lei nº 8.666/93, aprova a minuta do edital de licitação
(0751061) na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando  a contratação
de empresa de terceirização para fornecimento de mão de
obra para atuação em Apoio de TI nos locais de
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de
votação.

 
À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 26/08/2020, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 26/08/2020, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751096 e o código CRC 1F66B634.
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CONCLUSÃO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
Tendo em conta o disposto no Parecer

1545 (0751096), da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral,
o qual aprovou a minuta de edital de licitação (0751061),
tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo
Desembargador Presidente deste TRE/AL, para a necessária e
competente deliberação, com a recomendação de que seja
autorizada a fase externa do certame objeto dos presentes
autos, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando  a contratação de
empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra
para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento,
pontos de transmissão remotos e locais de votação.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/08/2020, às 10:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751540 e o código CRC 89EDC848.
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PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico.Contratação.Empresa.Apoio.TI.

 

Decisão nº 2111 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 0751540.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando  a contratação de empresa de terceirização para
fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais
de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de
votação

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0751061, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 1545 (0751096), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da

Presidência
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 28/08/2020, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752396 e o código CRC 665C65C9.
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DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2020.
À SLC, para publicar o aviso de licitação e demais

medidas necessárias ao cumprimento da Decisão nº 2111, da
Presidência (doc. 0752396).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/08/2020, às 22:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752736 e o código CRC 7EA97E6A.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  6600//22002200 
  
  
PROCESSO Nº 0008814-33.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 17 de setembro de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para 
atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e 
locais de votação, tudo de acordo com requisição promovida pela Coordenadoria de 
Infraestrutura desta Corte. 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 

de 06 de outubro de 2015, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de 
maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a  
Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução 
Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa de 
terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de 
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme 
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 
2 – DA VIGÊNCIA 

 
2.1.  A vigência do contrato será a partir da data da sua assinatura, até o 
dia 31 de dezembro no ano em curso, considerando o prazo para pagamento, podendo 
encerrar-se antes, com a solução de todas as obrigações contratuais das partes. 
 
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. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 
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b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

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

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 
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4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

5.9. 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. 
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6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas 

apenas duas casas após a vírgula; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes nos anexos deste Edital;  

c) Planilha de Custos e Formação dos Preços - Valores Mensais, por turno, 

Planilha de Custos e Formação de Preços - Horas Extras, por turno, Planilha de 

Treinamento e Modelo de Proposta, a serem preenchidas conforme modelos 

constantes nos Anexos II-A, II-B e II-C, respectivamente, a qual deverá conter: 

d) Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa 
que rege a categoria profissional que executará o serviço, bem como a 
respectiva data base e vigência, conforme Código Brasileiro de Ocupações – 
CBO. 

6.1.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do 
recolhimento das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC, 
SEBRAE, INCRA e Salário Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art. 
13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão 
cotar esses itens, sob pena de desclassificação. 

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
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condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES.  

 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços 
(1º turno + 2º turno). 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 
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7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia. 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

Edital do Pregão Eletrônico nº 60/2020 (0753768)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 603



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

8 

 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo para a contratação o valor global de R$ 110.076,97 (cento e dez mil, 
setenta e seis reais e noventa e sete centavos) para contratação dos serviços, 
sendo R$ 96.833,38 (noventa e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e 
oito centavos) para o 1º turno de eleição, e R$ 13.243,59 (treze mil, duzentos e 
quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos), para o 2º turno de eleição, 
se houver, e que de modo algum vincula a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 
8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 
8.3.1., estão disponíveis no Anexo VI.  
 
8.2.2.  O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a cada 
item que compõe a Planilha de Custos e Formação de Preços, tendo como 
critério os valores disponíveis nas planilhas constantes no Anexo VI. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do serviço ofertado, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 

encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme 

modelos constantes nos Anexos II-A a II-C deverão ser enviados quando 

solicitados pelo pregoeiro. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO IV. 

 
8.8. A licitante vencedora deverá ainda encaminhar, como anexo, pelo 
sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro, Termo de sigilo, no modelo do 
Anexo VIII deste edital. 
 
8.9.                  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme 

disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
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existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 
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pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
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9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-

los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 
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que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação técnica: No mínimo um atestado ou declaração de 
capacidade técnica, em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprovem ter a licitante fornecido serviços 
compatíveis em características com os objetos da presente licitação. 

 
9.10.3.1. A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade 
técnica através de certidões ou atestados de serviços similares de 
complexidade logística, qualificação de mão de obra e operacional 
equivalente ou superior. 
 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira: 

a)  Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido 

para a contratação; 

b)  Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física há menos de 90 

(noventa dias) da data de abertura do certame;  

c)  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser 

verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de validação, 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 

exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez 

Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um). 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos itens que compõem o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item que compõe o lote ofertado, 

bem como seu valor global (do lote). 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante 
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manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
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15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, 
valor e prazo de pagamento, em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a assinar o instrumento contrtual, 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  
 
16.1.  Os gestores terão as seguintes atribuições: 

 
a) Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do 
Edital; 

 
b) Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou 
cooperados da empresa contratada;  

 
c) Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou 
com incompatibilidades funcionais; 

 
d) Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula 
contratual; 

 
e) Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula 
contratual; 

 
f) Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que 
atendidas as obrigações contratuais;  

 
g) Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização 
de pagamentos. 

 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 
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III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:  
 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 

destas faltas, aplicar outras mais severas;  

 

b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o 

valor total do contrato, em virtude de atraso no cumprimento das obrigações 

estabelecidas (exceto quanto às referentes à prestação dos serviços na 

antevéspera, véspera e dia do referendo, que será considerado, conforme o 

caso, descumprimento parcial ou total), até o limite de 5 (cinco) dias; 

 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão 

de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução 

parcial; 

 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do 

pleito eleitoral.  

 

17.3.  As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser 
impostas cumulativamente com as de multa. 

17.4.         A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa. 
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17.5.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
17.6.          As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do 
contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total 
desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 

 
17.7. 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. 

 
17.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
17.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.10.  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. 

 
17.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
17.13.  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. 

 
17.13.1.  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. 

 
17.14.  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,     
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aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.15.  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. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 
100% (cem por cento) do valor total do contato por turno, após a realização da 
eleição, no prazo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da apresentação de folha 
de pagamento ou documento equivalente devidamente quitado, havendo a 
retenção apenas quanto aos valores pendentes de recolhimento do INSS e FGTS, 
se houver obrigatoriedade, sendo exigido o respectivo atesto. 

 
18.2.  O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito 
de emissão de notas fiscais. 

 
18.3. Não será admitido pagamento antecipado. 

 
18.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções 
tributárias determinadas pela legislação fiscal. 

 
18.5. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 

 
18.6. A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada 
da documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para 
regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 
reapresentação. 
 
18.7. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.8. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 

 
18.9.  A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 
dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, 
comprovantes dos serviços prestados (conforme edital), comprovantes de pagamento 
assinados pelos prestadores (ou comprovantes de depósito em conta bancária), 
comprovantes de pagamento dos tributos incidentes (ISS, se for o caso; FGTS; INSS), 
declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros 
exigidos no edital ou que julgar importantes ao atesto. 
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18.10. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada 
etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 

 
18.11. O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da 
apresentação de todos os documentos necessários ao pleno atesto pela fiscalização 
contratual, desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive 
obrigações fiscais e trabalhistas. 

 
18.12.  Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito 
na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 

 
18.13. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma 
pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente 
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste 
caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do 
despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a 
comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o 
caso, conforme a legislação. 

 
18.14. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum 
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original 
assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de 
acordo com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não 
apresentação de declaração será automaticamente entendida como situação normal de 
retenção tributária. 

 
18.15.  Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser 
glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela 
contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento 
da União (conforme edital). 

 
18.16. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação 
dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não 
sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  

 
18.17.  A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação 
municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados 
localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e 
prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município 
competente. 

 
18.18.  A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na 
contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de 
solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas 
competentes e autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. Seu 
faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que houve o 
reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos 
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regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos incidentes, 
se houver.  

 
18.19. 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 2020, alocados 
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 0107671 (Pleitos 
Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo II deste Edital. 

  
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo II deste Edital. 

   
22 – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
22.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá 
prestar uma das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente 
a 5% do valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do 
TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato. 
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22.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor 
da garantia prestada. 

 
22.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
22.3. A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 
 
22.4. Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que 
exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
22.5. A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de 
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de 
trabalho, se for o caso. 
 
22.6. Caso o pagamento a que se refere o subitem 22.5. não ocorra após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das 
verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
22.6.1. Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no item 22.6., caso haja solicitação de 
resgate por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações da Contratação; 
ANEXO II - Planilha de Custos e Formação de Preços – Valores mensais; 
ANEXO III - Planilha de Treinamento; 
ANEXO IV - Modelo de Proposta; 
ANEXO V – Quadro de Acompanhamento; 
ANEXO VI - Minuta de contrato; 
ANEXO VII - Sugestão de Planilha para contratação; 
ANEXO VIII  –Planilhas preenchidas com Valor Estimado; 
ANEXO IX - Resolução nº 15.559/2014 do TRE/AL. 
ANEXO X – Termo de Sigilo; 
 

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

Maceió/AL, 01 de setembro de 2020. 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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               ANEXO I 
 

    TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
 

 

1. Objeto 

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de  
empresa para transporte de urnas eletrônicas,       
envelopes para apuração, cabinas de votação e 
fornecimento de envelopes, conforme definido neste 
Termo de Referência. SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – 
Contratação de empresa de terceirização para 
fornecimento de mão-de-obra para atuação em Apoio de 
TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão 
remotos e locais de votação, conforme definido neste 
Termo de Referência  

2. Quantidade 23 (vinte e três) Técnicos de Apoio de TI. 

3. Especificação do Objeto Conforme Anexo I-A.  

4. Valor Estimado da 
Aquisição 

O constante no subtem 8.3.1 do Edital. 

 
5. Justificativa Dar suporte técnico básico aos NATs – Núcleos de 

Apoio Técnico, cartórios eleitorais, locais de votação, 
apoio técnico de TI nos locais de votação, de pontos 
de transmissão e junto aos mesários durante as 
eleições de 2020.  

6. Prazo de entrega  

7. Adjudicação  Preço Global  

 

8. Classificação                           
Orçamentária 

Sugere-se:  

Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n.º 059583 (Pleitos 
Eleitorais) – Naturezas de Despesas 339039(Outros 
Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídica) e 
339030(Materiais de Consumo).  

9. Local de Entrega  Conforme descrito neste Termo de Referência. 

 

10. Fiscalização 

A Cargo dos Chefes de Cartórios ou Servidores 
designados pelos Juízes Eleitorais.  

 
11.  Gestão  Gestor ou equipe de gestores formalmente 

designados.  

 
                          Maceió – AL, 04 de maio de 2020.  

 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 
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               ____________________________________  
                 Daniel Macêdo de Carvalho Souto  

                        Servidor Responsável pela Elaboração PORTARIA PRESIDÊNCIA                                         
Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/DG/GABDG  
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       ANEXO I-A 

 

                               ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO 

 

1. Objeto 

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de empresa de terceirização para 
fornecimento de mão-de-obra para atuação em Apoio de TI nos locais de 
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme 
definido neste Termo de Referência.  

 
 

2. DAS DEFINIÇÕES 

 
2. Fundamentação da Contratação 

 
2.1. Necessidade da contratação À medida que se aproximam as eleições, as 
atividades atribuídas ao TRE e à restrita equipe de TI se avolumam. São 
realizadas atividades tais como preparação das urnas e computadores com os 
sistemas em fase de teste; simulados de eleições para homologação dos 
sistemas; preparação das urnas e computadores com sistemas em fase de 
produção; oficialização dos sistemas; levantamento da infraestrutura dos locais 
de votação e de transmissão remota; registro das informações levantadas; 
convocação, treinamento e apoio aos mesários; gestão da distribuição das urnas 
eletrônicas; substituição de urnas que apresentarem problemas no dia da 
votação e transmissão dos arquivos das urnas eletrônicas após a votação. 

 

Desta forma, face a exiguidade do quadro de TI, bem assim vez que este é alocado apenas, 
particularmente pela sua limitação quantitativa, ao prédio-sede é natural que se busque, 
como forma de salvaguarda e de vazão de demanda o contrato de Apoio em tela para o 
momento tão particular e único que o das eleições.  

 

2.2 Restrições Legais 

De acordo com o inciso II do art. 7º da Resolução TSE nº 23.234/2010 é vedado a contratação 
de empresa que tenha entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes 
vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  

 

2.3 Finalidade 

Face à instalação das urnas eletrônicas em diversos pontos de coleta de votos nas seções 
eleitorais, diversas atividades técnicas deverão ser desenvolvidas, com a consequente 
necessidade de mobilização de um grande contingente de profissionais com conhecimentos 
na área de informática.  

A necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada para a provisão dos 
técnicos tem sido fortemente defendida pelos cartórios eleitorais em diversos expedientes.  
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Suas atividades serão:  

 auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, etc...);  

 auxílio técnico para operação de microcomputadores;  

 auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais de 
expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das seções eleitorais;  

 auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais;  

 auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;  

 prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades 
encontradas;  

 acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos equipamentos de 
votação às Juntas Eleitorais.  

 
 

2.4 Premissas de Perfil 
 
O Apoio de TI deve ser capaz de atuar, sempre que possível, com orientações básicas e/ou 
repassadas por meio de contato telefônico com o suporte próprio de TI do Regional, como já 
refalado em número reduzido.  
 
Neste contexto, tem-se em mente, com base na convenção coletiva de trabalho abaixo 
discriminada, disponível em http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/,  
 
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000192/2019 DATA DE REGISTRO NO MTE: 24/09/2019 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR043058/2019 NÚMERO DO PROCESSO: 46201.003443/2019-13 DATA 
DO PROTOCOLO: 20/09/2019  
 
O perfil de: Técnico em Informática - Jornada de 8h diárias, para acompanhar a jornada normal de 
trabalho da Justiça Eleitoral dentro do período eleitoral.  

 
 
2.5 Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão 
 
A contratação pretendida está alinhada com o planejamento estratégico da Justiça Eleitoral, o qual 
tem por missão “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”, tendo por visão “consolidar a 
credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança”.  
 
O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos estratégicos  
 
 Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e  
 Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral.  

.  
 

2.6 Parcelamento ou não da solução 

 
A contratação dar-se-á em lote único, por menor preço global, consoante contratações anteriores – 
Eleições 2014, visto os riscos advindos da pulverização da responsabilidade de gestão dos serviços 
de apoio da realização das eleições. 
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2.7 Resultados Pretendidos 

 
Garantir o Apoio necessário de TI aos cartórios eleitorais, locais de votação, de transmissão e 
seções eleitorais, o adequado transcurso do processo de votação por meio do correto 
funcionamento das urnas eletrônicas e sua substituição, em caso de contingência, e a célere 
transmissão dos arquivos de urna para o TRE e TSE.  

 
 

3. Especificação dos serviços 
 
Os profissionais serão contratados para a execução dos serviços nas seções eleitorais, cartórios 
eleitorais e pontos de transmissão tanto em Maceió quanto no interior.  
 
3.1 A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e os serviços serão realizados 
mediante alocação de postos de trabalho, principalmente, nos NAT – Núcleos de Apoio Técnico, 
cartórios eleitorais, pontos de transmissão, galpão de armazenamento de urnas e locais de 
votação. 
 
3.2 Os postos de trabalho serão alocados de acordo com quadro de distribuição presente neste 
Termo de Referência. 
 
3.3. A alocação de postos de trabalho dar-se-á no dia seguinte ao término do treinamento. 
 
3.4 O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho dar-se-á da seguinte forma:  
 

3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE; 
 
3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada; 
 
3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho; 
 
3.4.4. Alocação dos postos de trabalho à Justiça Eleitoral (Início da atuação do posto de 
trabalho); 
 
3.4.5. Desmobilização do posto de trabalho (Fim da atuação do posto de trabalho). 
 

3.5 Os locais de contratação dos profissionais para ocupar os postos de trabalho serão de escolha 
da contratada.  

 
 

3.6 Momentos: 
 

Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão, locais de 
votação e urnas: – Data: 01/11/2020 a 12/11/2020: 1º Turno;  

Antevéspera das Eleições: – Data: 13/11/2020: 1º Turno; – Data: 27/11/2020: 2º 
Turno, se houver;  

Véspera das Eleições: – Data: 14/11/2020: 1º Turno; – Data: 28/11/2020: 2º Turno, 
se houver;  
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Dia das Eleições: – Data: 15/11/2020: 1º Turno; – Data: 29/11/2020: 2º Turno, se 
houver;  

Dias posteriores à eleição: – Data: 16/11/2020: 1º Turno; – Data: 30/11/2020: 2º 
Turno, se houver;  

Dias de entre turnos (apenas se houve 2º Turno) - Data: 19/11/2020 a 26/11/2020  

Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da 
Eleição – Dos dias: 14 e 15/11/2020 para 17 e 18/11/2020: 1º Turno; – Dos dias: 28 
e 29/11/2020 para 23 e 24/11/2020: 2º Turno, se houver;  

 
 Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão locais de votação e urnas: 

período destinado à recepção de orientações próprias de Sistemas e rotinas informatizados próprias 
da Justiça Eleitoral, suporte técnico aos cartórios eleitorais em: vistoria de locais de votação e de 
transmissão, instalação de Sistema para as Eleições, suporte de microinformática, suporte a 
periféricos de microinformática, auxílio técnico em treinamento de mesários, auxílio técnico em 
carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais itens 
informatizados relativos ao pleito eleitoral.  
 
 Antevéspera das Eleições :  

 
Reunião com os servidores da Justiça Eleitoral na sede do Cartório ou em outro local previamente 
determinado, a fim de serem informados acerca dos detalhes e dos procedimentos finais relativos 
ao pleito.  
 
 Véspera das Eleições : Auxílio técnico aos cartórios eleitorais, supervisores de local de votação 

quanto às atividades de recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais 
de expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das seções eleitorais, bem 
como preparação dos ambientes de votação e instalação e teste de funcionamento prévio das 
urnas eletrônicas e pontos de transmissão remotos.  
 
 Dia das Eleições : Suporte técnico aos Cartórios Eleitorais, Supervisores de Local de Votação, 

Auxiliares de Votação e Mesários, embalagem e acompanhamento das atividades de remessa das 
urnas eletrônicas para a Junta Eleitoral, Cartório Eleitoral ou local de armazenagem, conforme 
logística instituída pela Zona Eleitoral.  

 
 Dias posteriores à Eleição: auxílio técnico aos cartórios eleitorais em relação aos levantamentos 

de ativos informatizados e urnas eletrônicas, suporte técnico aos cartórios eleitorais em: vistoria de 
locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para as Eleições, suporte de 
microinformática, suporte a periféricos de microinformática, auxílio técnico em treinamento de 
mesários, auxílio técnico em carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos de transmissão 
remotos e demais itens informatizados relativos ao pleito eleitoral. 
 
 Dias de entre turnos: além das atividades previstas para os dias posteriores à Eleição, correção 

de erro/falhas identificados, durante o 1º Turno, em equipamentos e rotinas informatizadas do 
processo eleitoral, bem assim auxílio na preparação de urnas e equipamentos informatizados para 
a execução do 2º Turno.  
 
 Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição: tem a 

finalidade de na forma da atual legislação trabalhista, de forma acordada, promover o 
deslocamento, na semana das eleições, do descanso semanal remunerado (DSR), assegurando o 
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direito do trabalhador e desonerando a Administração quanto à incidência de verbas 
extraordinárias.  

 
 

4. Qualificação dos profissionais 
 
Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos comprovados em operação de 
microcomputadores e, de preferência, experiência em atividades de técnico de urna em pleitos 
eleitorais anteriores.  
 
A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a apresentação de certificados 
e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições de ensino ou órgãos idôneos no âmbito 
estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do emissor, bem assim que comprovem, 
isoladamente ou em conjunto, carga horária mínima de 120 (cento e vinte) horas de curso e com no 
máximo 03 (três) anos de emissão.  
 
A experiência de atuação em eleições anteriores como técnico de urna, comprovada por registro na 
CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela Zona Eleitoral de atuação e que abone conduta 
anterior, supri as exigências anteriores.  
 
Os profissionais são enquadráveis na convenção coletiva de Técnicos de Informática.  
 
Em hipótese alguma será admitida a alocação nos postos de trabalho de filiados a partidos 
políticos, parentes até o 3º grau de candidatos, estagiários ou afins, servidores ou empregados com 
vínculo com a administração pública federal, estadual ou municipal, para a prestação dos serviços 
objeto deste projeto básico e disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça, sendo exigida declaração, sob as penas da Lei, 
para este fim.  

 
 

5. Locais de apresentação 
 
 Pós treinamento, Antevéspera das Eleições e entre turnos, este último se houver: Município-sede 

do Cartório Eleitoral (o local exato será designado durante a fase de seleção ou treinamento). 
 
 Véspera e dia das Eleições: Locais de Transmissão, de Votação da Zona Eleitoral de alocação, 

conforme determinado pelo Contratante.  
 
6. Deslocamento 
 
O CONTRATANTE poderá transferir, sem qualquer custo adicional, os postos de serviço contratados 
para outros locais distintos dos indicados, em quaisquer Locais de Votação e municípios da área de 
abrangência da respectiva Zona Eleitoral e/ou na respectiva área de abrangência do NAT, bastando 
apenas comunicar à CONTRATADA tal ocorrência e prover os meios de transporte.  
 
6.1 Os Núcleos de Apoio Técnico – NATs, têm a seguinte área de abrangência: 
 

NAT  Área  Zonas Abrangidas PA – Postos de 
Atendimento  

Maceió   I 1ª, 2ª, 3ª e 54ª (Maceió) 

Edital do Pregão Eletrônico nº 60/2020 (0753768)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 629



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

34 

 

6ª (Atalaia)  

PA (Capela)  

8ª (Pilar)  

PA (Santa Luzia do Norte)  

15ª (Rio Largo)  

26ª (Marechal Deodoro)  

Arapiraca  II 20ª (Traipu)  

22ª (Arapiraca)  

29ª (Batalha)  

44ª (Girau do Ponciano)  

49ª (São Sebastião)  

55ª (Arapiraca)  

Palmeira dos Índios   III 5ª (Viçosa)  

10ª (Palmeira dos Índios) 

28ª (Quebrangulo)  

45ª (Igaci)  

31ª (Major Isidoro)  

46ª (Cacimbinhas)  

Delmiro Gouveia     IV 27ª (Mata Grande)  

PA (Piranhas)  

39ª (Água Branca)  

40ª (Delmiro Gouveia)  

Santana do Ipanema  V 11ª (Pão de Açúcar)  

19ª (Santana do Ipanema)  

PA (Olho Dágua das Flores) 

50ª (Maravilha)  

51ª (São José da Tapera)  

União dos Palmares  VI 9ª (Murici)  

16ª (São José da Laje)  

PA (Colônia Leopoldina)  

53ª (Joaquim Gomes)  

21ª (União dos Palmares)  

Penedo  VII 13ª (Penedo)  

Edital do Pregão Eletrônico nº 60/2020 (0753768)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 630



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

35 

 

7ª (Coruripe)  

PA (Igreja Nova)  

PA (Junqueiro)  

37ª (Porto Real do Colégio)  

PA (Piaçabuçu)  

Porto Calvo  VIII PA (Passo de Camaragibe)  

14ª (Porto Calvo)  

17ª (São Luis do Quitunde) 

PA (Maragogi)  

33ª (Porto de Pedras) 

PA (Matriz de Camaragibe)  

São Miguel dos 
Campos  

IX PA (Anadia)  

34ª (Senador Teotônio Vilela)  

PA (Junqueiro)  

18ª (São Miguel dos Campos)  

47ª (Campo Alegre)  

48ª (Boca da Mata)  

PA (Anadia)  

PA (Maribondo)  

PA (Limoeiro de Anadia)  

 
 

7. Horário de trabalho 
 
Na execução do contrato será observado o limite de 08 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e 
quatro) horas semanais.  
 
O horário de trabalho, observado o intervalo de 1 hora para refeição, será determinado 
conforme o especificado abaixo:  
 
 Treinamento, Preparação de cartórios, locais de votação e de transmissão e urnas: Jornada de 

8 (oito) horas  
 Antevéspera das eleições: Jornada de 8 (oito) horas;  
 Véspera das eleições: deverá acompanhar o horário do cartório sede do NAT, dentro de uma 

perspectiva inicial limitante das 7 às 19 horas, ou seja, de 12 (doze) horas diárias, já ponderado 
o intervalo de refeição; e,  
 Dia das eleições: das 7 horas até o encerramento da votação e o recolhimento das Memórias 

de Resultado - MRs e das urnas eletrônicas, tendo como horário limite inicial 22 horas, sou seja, 
de 15 (quinze) horas diárias, já ponderado o intervalo de refeição;  
Dias posteriores à Eleição: jornada de 8 (oito) horas  
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Obs.: 1) Para a comprovação de número de horas trabalhadas, observados os limites 
contratados, a contratada deve apresentar controle de ponto a ser confirmado/abonado pela 
Chefia de Cartório onde o prestador de serviço esteja desempenhando suas atividades. 
Conforme modelo constante do Anexo I-D.  
 
Obs.: 2) Não há previsão de execução de serviços extraordinários. Deve a contratada realizar o 
controle de frequência, abonado pelas respectivas fiscalizações do TRE, para a identificação de 
eventuais bancos de horas positivos (excedente de jornada) e negativos (subjornada) de forma 
a promover o encontro destas horas;  
 
Obs.: 3) A Contratada deve orientar seus colaboradores e respeitar o deslocamento do DSR – 
Descanso Semanal Remunerado, na semana das eleições;  
 
8. Prazos 
 
A empresa contratada deverá remeter ao TRE-AL, até o dia 10 de setembro de 2020, listagem 
impressa e consolidada por município, contendo o nome completo e o título eleitoral dos 
profissionais envolvidos, assim como os documentos comprobatórios de qualificação.  
 
Deverá de igual forma fornecer arquivo em meio magnético com dados e layout definido em 
anexo deste projeto básico.  

 
 
9. Treinamento 
 
Os treinamentos de preparação e de avaliação dos profissionais, com o objetivo de transmitir 
aos participantes as peculiaridades e os procedimentos adotados durante o pleito, serão 
ministrados pelos mesmos servidores do TRE-AL designados aos Cartórios Eleitorais. 
 
Tais atividades, em caráter de seleção e eliminatórias, serão executadas na segunda quinzena 
de setembro/2020, com carga horária mínima de 6 (seis) horas, divididas em no máximo dois 
turnos de 3 (três) horas para cada turma.  
 
Os custos com a convocação de pessoal, com o deslocamento pertinente e com o fornecimento 
do ambiente adequado serão assumidos pela empresa contratada, de acordo com a seguinte 
estrutura:  
 
Máximo de 15 (quinze) treinandos por sala, já considerados eventuais sobre recrutados para o 

processo de seleção por parte da empresa e espaço aos treinadores;  
 Duração máxima 01 (um) dia para o treinamento de todas as turmas de treinandos;  
 As salas devem funcionar num mesmo local;  
 Fornecer data show para cada sala de projeção por local, que comporte as turmas de 

treinandos do dia para a exibição de mídia digital;  
 Fornecimento de apontador óptico, quadro branco, apagador e pincel para quadro branco para 

os instrutores;  
 Fornecer canetas e blocos de anotação para os todos os técnicos, inclusive para o pessoal 

destinado à reserva técnica, que adiante se definirá;  
 Fornecer lanche aos treinandos, do tipo água, café e biscoitos, no mínimo.  
 Ao ocorrer não aceitação de qualquer profissional após a avaliação realizada pelo instrutor do 

treinamento, ficará a empresa contratada obrigada a fornecer substituto imediatamente.  
 Fornecer 04 (quatro) mesas para computadores/notebook que, em sendo necessários, serão 

providos pelo TRE;  
 Fornecer 04 (quatro) mesas para urna eletrônica.  
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10. Estratégia de Contratação 
 
A modalidade licitatória recomendada é o PREGÃO, este instituído pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002 e, subsidiariamente, pelas Leis nº 8.078/90, 8.666/93, 9.784/99 e suas alterações, 
bem como pelos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000, 3.693, de 20/12/2000, e 3.697, de 
21/12/2000.  
 
11. Valor estimado 
 
R$ XXXXXXX (XXXXXX) para o 1º turno, e R$ yyyyy(dyyyyyyyyy) para o 2º turno, se houver.  
 
12. Recursos Orçamentários 
 
As despesas decorrentes da contratação do pessoal técnico de apoio serão cobertas com 
recursos do programa de trabalho Gestão do Processo Eleitoral, Ação, Pleitos Eleitorais, 
Elemento de Despesa 3390.39.79 – Serv. De Apoio Administrativo, Técnico e Operacional, O. 
Das Eleições 2020. 

 
 

13. Obrigações da Contratada 
 
São obrigações da empresa contratada:  
 
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;  
 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato;  
 
c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de termo de 
adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível;  
 
d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à contratação; 
 
e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao pessoal 
contratado; 
 
f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, contratação 
e deslocamento dos profissionais;  
 
g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados ou 
cooperados;  
 
h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação;  
 
i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado com a 
identificação da Empresa, do evento “Eleições 2020”, nome, R.G. E e título de eleitor do 
contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-crachá, em triplex 300g, de até 
quatro cores, formato 100 X 150mm, acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo 
deve fornecido para o TRE e colher sua aprovação até a data de início dos treinamentos; 
 
j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a seguinte 
inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2020” em tipo uniforme de letras e números em dimensão 
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que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve fornecido para o TRE e colher sua aprovação, 
para o caso de fornecimento de camisa, devem ser fornecidas no mínimo 02 (duas) camisetas 
por contratado;  
 
k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão de 
incompatibilidades funcionais ou de certificação;  
 
l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento, conforme 
detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística; 
 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que atendem às 
Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho 
Nacional de Justiça; 
 
n) Apresentar para fins de recebimento toda a comprovação de pagamento das obrigações 
trabalhistas com seus contratados, inclusive folha de pagamentos com memória de cálculo e 
demais documentações comprobatórias exigidas pela gestão contratual e/ou unidade de 
contabilidade e controle do TRE/AL;  
o)ter sistema informatizado que permita os registros de ponto, atraso, ausências, horas extras e 
horas faltantes em tempo real, adequado às Portarias nº 1510/09 e 373/2011 do Ministério de 
Trabalho;  

 
p)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 (cinco) máscaras 
por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados por dia e 01 (um) 
marcador permanente por contratado; para sua proteção individual e correto descarte de 
material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19; bem assim instruir seus 
colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos itens;  
 
q)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70° INPM por 
contratado;  
 
r)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de prevenção 
de contágio para o COVID-19. 
 
 
14. Obrigações do Contratante 
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:  
 
14.1. Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os atos de 
execução do contrato; 
 
14.2. Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das 
prestações contratuais da empresa contratada; 
 
14.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
 
14.4 Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; 
 
14.5. Fiscalizar a execução do contrato;  

 
 

15. Pagamento 
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15.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem por cento) do valor 
total do contato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 (oito) dias úteis, contados 
a partir da apresentação de folha de pagamento ou documento equivalente devidamente 
quitado, havendo a retenção apenas quanto aos valores pendentes de recolhimento do INSS e 
FGTS, se houver obrigatoriedade, sendo exigido o respectivo atesto. 
 
15.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de notas fiscais; 
 
15.3. Não será admitido pagamento antecipado; 
 
15.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas pela 
legislação fiscal; 
 
15.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima. 
 
15.6. A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 dias úteis após o 
término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, comprovantes dos serviços 
prestados (conforme edital), comprovantes de pagamento assinados pelos prestadores (ou 
comprovantes de depósito em conta bancária), comprovantes de pagamento dos tributos 
incidentes (ISS, se for o caso; FGTS; INSS), declarações de não incidência de tributos (se 
aplicável, conforme legislação) e outros exigidos no edital ou que julgar importantes ao atesto.  

 
15.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa, correspondendo 
aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e atestados. 
 
15.8. O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da apresentação de todos os 
documentos necessários ao pleno atesto pela fiscalização contratual, desde que não haja 
pendências de comprovação dos serviços, inclusive obrigações fiscais e trabalhistas. 
 
15.9. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria nota fiscal, 
de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
 
15.10. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica 
(matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado pelo fiscal do 
contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de pagamento 
ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta 
situação de faturamento por CNPJ diverso, a comprovação fiscal poderá ser exigida para o 
estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação.  

 
15.11. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a contratada 
deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada pelo titular 
responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as normas legais 
vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de declaração será 
automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 
 
15.12. Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser glosadas 
cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela contratada que não 
forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da União (conforme 
edital). 
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15.13. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação dos serviços, para 
fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não sendo, deverá declarar 
a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado. 
 
15.14. A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal de MACEIÓ-
AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados localmente. Por isto a 
contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e prestar as informações 
necessárias junto à Secretaria de Finanças do município competente. 
 
15.15. A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na contratação, não 
passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de solicitação formal pela 
empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e autorização pelo 
Ordenador em processo administrativo apartado. Seu faturamento só ocorrerá após notificação 
da empresa, pela fiscalização, de que houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O 
objetivo é para não prejudicar os pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no 
atraso de recolhimento de tributos incidentes, se houver.  
 

16. Gestão Contratual 
 
Os gestores terão as seguintes atribuições:  
 
16.1. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do Edital; 
 
16.2. Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou cooperados da 
empresa contratada; 
 
16.3. Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou com 
incompatibilidades funcionais; 
 
16.4. Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula contratual; 
 
16.5. Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula contratual; 
 
16.6. Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que atendidas as 
obrigações contratuais; 
 
16.7. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização de 
pagamentos.  

 
17. Garantia Contratual 
 
Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar a garantia contratual 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato.  
 
18. Parâmetros para Formulação das Propostas – carecendo de revisão pela unidade 
competente  
 
18.1. O valor de remuneração por indivíduo alocado deverá ser fixado pelo piso da pertinente 
convenção coletiva de trabalho para a categoria: Técnico de Informática – Jornada de 8 horas 
diárias; 
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18.2. As demais despesas e custos fixos, devem ser considerados per si, de empresa a empresa. 
As planilhas de custos para formulação de propostas dos licitantes devem ser as mesmas 
sugeridas pela unidade competente do TRE;  

 
 

19. Formulação da Proposta de Preço 
 
As propostas de preços das empresas participantes deverão ser formuladas considerando os 
seguintes itens:  
 
1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso; 
 
2. A descrição completa dos serviços ofertados; 
 
3. Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias; 
 
4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias a prestação 
contratual, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias e trabalhistas. 
 
20. Formação de Preços 
 
Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em consonância com os Anexos a seguir 
relacionados, considerando-se a legislação vigente. 
 
Anexo II-A – Planilha de Custos e Formação de Preços por Posto (Valores mensais)  
Anexo II-B – Planilha de Treinamento  
Anexo II-C  – Proposta de Preço  
Anexo II-D - Quadro de Acompanhamento 

 
 

Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá conforme planilha própria.  
 
1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para que os Apoios Técnicos 
tomem conhecimento dos sistemas informatizados, tecnologias e procedimentos que serão 
utilizados nas eleições. 
 
2. Os preços do treinamento e contratação serão compostos da seguinte forma: 
 

2.1. Valor da “Gestão do treinamento”; 
2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”; 
2.3. Valor por “Transporte intermunicipal” 
2.4. Valor por “Transporte municipal”; 
2.5. Valor por “Refeição”; e 
2.6. Valor por “Aluno”.  

 
 
 

21. Sanções Contratuais 
 
O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:  
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21.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, aplicar outras mais 
severas; 

 
21.2. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor total do 
contrato, em virtude de atraso no cumprimento das obrigações estabelecidas (exceto quanto 
às referentes à prestação dos serviços na antevéspera, véspera e dia do referendo, que será 
considerado, conforme o caso, descumprimento parcial ou total), até o limite de 5 (cinco) dias; 
 
21.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecução 
total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial; 
 
21.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
 
21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito eleitoral; 
 
21.6. As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser impostas 
cumulativamente com as de multa; 
 
21.7. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa; 
 
21.8. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. Se o 
valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  

 
22. Distribuição e quantificação dos técnicos 
 

NAT  QTD DE TÉCNICOS  

Maceió       05 

Arapiraca  04 

Palmeira dos Índios  02 

Delmiro Gouveia  02 

União dos Palmares  02 

Penedo       02 

Porto Calvo       02 

São Miguel dos Campos  02 

Santana do Ipanema  02 
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Total  23 

 
 

23. Vigência 
 
O contrato terá vigência de até o dia 31 de dezembro do ano em curso. 

 
 

24. Qualificações: 
 
Técnicas:  
 
a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, em 
nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem 
ter a licitante fornecido serviços compatíveis em características com os objetos da presente 
licitação;  
 
b) A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica através de certidões ou 
atestados de serviços similares de complexidade logística, qualificação de mão de obra e 
operacional equivalente ou superior.  
 
Financeiras:  
 
a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a contratação;  
 
b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física há 
menos de 90 (noventa dias) da data de abertura do certame;  
 
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta que 
tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser verificado pela unidade contábil 
deste Regional para fins de validação, balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 
ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e 
Solvência Geral – SG superiores a 1 (um). 
 

Os documentos de qualificação acima enumerados servem para assegurar, com algum 

grau de confiança, que a empresa que será contratada será capaz de fornecer os bens 

ou serviços adquiridos.  
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO  
(Valores mensais)  

 
 

             

             

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000  

Licitação nº:        / 2020  

 

                            Dia       /      /       às 

      h      min 

 

            

Discriminação dos Serviços  

(dados referentes à contratação) 

 

            

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)   

Município/UF   

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020  

Sindicato da categoria Técnico em Informática – 

8h 

 

 

Identificação do serviço 

 

           

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL 

A CONTRATAR (EM 

FUNÇÃO DA 

UNIDADE DE 

MEDIDA) 

 

Posto de Serviço Posto 1  

 

  Tipo da contratação: 

 

                 

( ) Terceirizada                 ( ) 

Regime da CLT 

 

   v         

(  ) Trabalho temporário (Lei 

6.019/74)                         

   (   ) Trabalho por 

prazo determinado 

(Lei 9.601/98) 

       

            

Regime Tributário: 

 

 (  ) Lucro Real                 

            (  ) Lucro  

           Presumido 
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Mão de obra vinculada à 

execução contratual 

 

           

DADOS COMPLEMENTARES 

PARA COMPOSIÇÃO DOS 

CUSTOS REFERENTE À MÃO 

DE OBRA 

 

           

           1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)   

2 Salário normativo da categoria profissional R$   

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em 

Informática 

 

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)   

REGIME DE TRIBUTAÇÃO :                                                                                                      

 

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 

 

            

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO  

1 COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 

Quantidade Valor Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

 

A Valor dos serviços  R$ 0,00 0,00  

B Outros (especificar):     

Total   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00  

 2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual   

A INSS   

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO   

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO  

1 COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 

DADOS VALOR 

(R$) 

 

A Salário-base R$  R$   

B Adicional de periculosidade    

C Adicional de insalubridade    

D Outros (especificar):    

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$   

 

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS 

MENSAIS E DIÁRIOS 

 

       

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR 

(R$) 

 

A Transporte R$   
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B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre 

outros) 

R$   

C Assistência médica e familiar   

D Auxílio-Creche   

E Seguro de vida, invalidez e funeral   

F Outros (especificar) – Assiduidade   

TOTAL R$   

 

MÓDULO 3 – INSUMOS 

DIVERSOS 

 

2. INSUMOS 

DIVERSOS 

VALOR 

(R$) 

A Uniformes 

(crachá e 

Camiseta) 

R$ 

B Álcool em 

gel 70º 

INPM 

R$ 

C Máscaras 

Descartáveis 

R$ 

D Outros 

(marcador 

permanente e 

sacos de lixo) 

R$ 

 

 

 

MÓDULO 4 – ENCARGOS 

SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

 

       

Submódulo 4.1 - Encargos 

previdenciários, FGTS e outras 

contribuições 

 

       

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e 

outras contribuições 

% VALOR 

(R$) 

 

A INSS    

B SESI ou SESC    

C SENAI ou SENAC    

D INCRA    

E Salário-educação    

F FGTS    

G Seguro acidente do trabalho    

H SEBRAE    
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TOTAL     

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR 

(R$) 

 

A 13º (décimo terceiro) salário   

B 

Incidência dos encargos previstos no 

Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo 

terceiro) salário 

 

 

TOTAL   

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR 

(R$) 

 

A Afastamento maternidade   

B 

Incidência dos encargos previstos no 

Submódulo 4.1. sobre afastamento 

maternidade 

 

 

B.1 

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 

remuneração e 13º salário recebidos 

pelo substituto durante os 120 dias de 

licença-maternidade 

 

 

TOTAL   

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão   

A Aviso-prévio indenizado   

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio 

indenizado 

  

C Multa sobre FGTS e Contribuições 

sociais sobre o aviso-prévio indenizado 

  

 C.1 – FGTS (40%)   

 

C.2 – Contribuição Social (0%) – Lei 

nº 13.932/2019 

  

D Aviso-prévio trabalhado   

E 
Incidência dos encargos do Submódulo 

4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado 
 

 

F 
Multa sobre FGTS e contribuições 

sociais sobre o aviso-prévio trabalho 
 

 

 F.1 – FGTS (40%)   

 

F.2 – Contribuição Social (0%) – Lei 

nº 13.932/2019 

  

TOTAL   

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR 

(R$) 

 

A Férias e terço constitucional de férias   

B Ausência por doença   

C Licença-paternidade   

D Ausências legais   

E Ausência por acidente de trabalho   

F Outros (especificar)   
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Subtotal   

G 

Incidência dos encargos do Submódulo 

4.1 sobre o custo de reposição do 

profissional ausente 

 

 

TOTAL   

 

QUADRO-RESUMO – 

MÓDULO 4 – ENCARGOS 

SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

    

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)  

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e 

outras contribuições 

  

4.2 13º (décimo terceiro) salário   

4.3 Afastamento maternidade   

4.4 Custo para rescisão   

4.5 Custo de reposição do profissional 

ausente 

  

TOTAL   

 

MÓDULO 5 – CUSTOS 

INDIRETOS, TRIBUTOS E 

LUCRO 

 

      

5 CUSTOS INDIRETOS, 

TRIBUTOS E LUCRO 

% VALOR 

(R$) 

 

A Custos indiretos    

B Lucro    

C Tributos    

C.1 Tributos federais    

 PIS    

 COFINS    

 INSS    

C.2 Tributos estaduais (ICMS)    

C.2 Tributos municipais (ISS)    

TOTAL   

Nota 1: Base de cálculo “Custos 

indiretos” (Módulo 1 + Módulo 

2 + Módulo 3 + Módulo 4) 

      

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” 

(Módulo 1 + Módulo 2 + 

Módulo 3 + Módulo 4 + “custos 

indiretos”)  

Nota 3: Base de cálculo 

“Tributos” é o valor do 

faturamento 
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QUADRO-RESUMO DO 

CUSTO POR EMPREGADO 

 

      

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 

(VALOR POR POSTO) 
(R$) 

 

A Módulo 1 – Composição da 

remuneração 

  

B Módulo 2 – Benefícios mensais e 

diários 

  

C Módulo 3 – Insumos diversos   

D Módulo 4 – Encargos sociais e 

trabalhistas 

  

Subtotal (A+B+C+D)   

              E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e 

lucro 

  

VALOR TOTAL   
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ANEXO III 
 

PLANILHA DE TREINAMENTO 
 

 

                                                                           
                      Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI                                                                

               Qtde. Valor unitário Valor total 

1. Gestão do treinamento 1   

2. Ambientes do treinamento 1   

3. Transporte intermunicipal 18   

4. Transporte municipal 5   

4. Refeição 23   

6. Alunos 23   

Sub Total  

Incidência Tributária (10,15%)  

Total  

                                                                                 ] 
MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

 
1. Gestão do Treinamento 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Auxiliar de RH 1   

Total  

 
2. Ambientes do treinamento 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Sala de Treinamento 30 Pessoas 1    
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ANEXO IV 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 
 
 

 
 

 
 
 

Item 

SERVIÇO SUBITEM DESCRIÇÃO    PERÍODO 
 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
 PROPORCIONAL 

QUANTIT. DE 
FUNCIONÁRIOS 

VALOR 
TOTAL 

 
 

 
Apoio 

Técnico 

de TI 

1 Contratação e 
Treinamento 

 
 

   R$  

2 Valor Mensal – 
1º T  

01/11/20 a 
18/11/20 

 

R$   R$  23 R$  

                                                                     TOTAL – 1º TURNO R$  
1 Valor Mensal – 

2º T  
19/11/20 a 

30/11/20  
R$   R$  5 R$  

                                                                                              TOTAL DO 2º 

TURNO 
R$  

VALOR TOTAL GLOBAL R$  
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Anexo V 

 

 
         Quadro de Acompanhamento  

 
 

Quadro de Acompanhamento – Contrato TRE/AL nº XXXX/2020  

Zona Eleitoral:   Período de Apuração:   

Prestador de 
Serviço  

CPF e Título  Horas 
Normais  

Adicional 
Noturno  

Obs.:  Total de 
Horas  

      

      

ATESTO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS FORAM EXECUTADOS DE 
ACORDO COM O PREVISTO EM CONTRATO.  

 

(assinatura e qualificação/carimbo do chefe de cartório)  

Data  

 

 

(assinatura e qualificação/carimbo do fiscal do contrato)  

Data  

 

 

(assinatura e qualificação/carimbo do fiscal do contrato)  

Data  
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ANEXO VI 
Minuta de Contrato 

 
CONTRATO Nº XX/2020 

Processo nº 0008814-33.2019.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO 
ENTRE O 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 por seu Vice-Presidente,  no 
exercício da Presidência, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, e a empresa __________, situada na _______________, 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 à Rua _______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de 
serviços, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e no Edital do 
Pregão Eletrônico n° 60/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 10.520/02, 
8.666/93 e regulamentações. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,  as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 
de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a  
Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução 
Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, e, no que couber, os demais preceitos 
de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 
Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br . 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem como objeto o fornecimento de mão de obra 
para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão 
remotos e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas no 
ANEXO I do edital do PE nº 60/2020 e seus anexos. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas no ANEXO I e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico nº 
60/2020. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
O valor total do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ ___________ 
(______________________), conforme proposta constante nos autos e de acordo 
com a tabela abaixo: 

 

 
 

 
 
 

Item 

SERVIÇO SUBITEM DESCRIÇÃO    PERÍODO 
 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
 PROPORCIONAL 

QUANTIT. DE 
FUNCIONÁRIOS 

VALOR 
TOTAL 

 
 
 

Apoio 
Técnico 

de TI 

1 Contratação e 
Treinamento 

 
 

   R$  

2 Valor Mensal – 
1º T  

01/11/20 a 
18/11/20 

 

R$   R$  23 R$  

                                                                     TOTAL – 1º TURNO R$  
1 Valor Mensal – 

2º T  
19/11/20 a 

30/11/20  
R$   R$  5 R$  

                                                                                              TOTAL DO 2º TURNO R$  
VALOR TOTAL GLOBAL R$  

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 
  O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem 
por cento) do valor total do contato por turno, após a realização da eleição, no 
prazo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da apresentação de folha de 
pagamento ou documento equivalente devidamente quitado, havendo a retenção 
apenas quanto aos valores pendentes de recolhimento do INSS e FGTS, se houver 
obrigatoriedade, sendo exigido o respectivo atesto. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para 
efeito de emissão de notas fiscais. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não será admitido pagamento antecipado. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções 
tributárias determinadas pela legislação fiscal. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada 
da documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para 
regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 
reapresentação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - 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 SÉTIMO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
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PARÁGRAFO OITAVO - A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 
3 dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal,  
comprovantes dos serviços prestados (conforme edital), comprovantes de pagamento 
assinados pelos prestadores (ou comprovantes de depósito em conta bancária), 
comprovantes de pagamento dos tributos incidentes (ISS, se for o caso; FGTS; INSS), 
declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros 
exigidos no edital ou que julgar importantes ao atesto. 

 
PARÁGRAFO NONO - O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada 
etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 

 
PARÁGRAFO DEZ - O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da 
apresentação de todos os documentos necessários ao pleno atesto pela fiscalização 
contratual, desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive 
obrigações fiscais e trabalhistas. 

 
PARÁGRAFO ONZE - Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito 
na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação.  

 
PARÁGRAFO DOZE - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma 
pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente 
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste 
caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do 
despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a 
comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o 
caso, conforme a legislação. 

 
PARÁGRAFO TREZE - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum 
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original 
assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo 
com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de 
declaração será automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 

 
PARÁGRAFO QUATORZE - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL 
poderão ser glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos 
pela contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de 
Recolhimento da União (conforme edital). 

 
PARÁGRAFO QUINZE - A contratada observará a legislação municipal do local de prestação 
dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não 
sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da 
legislação municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são 
prestados localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota 
fiscal e prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município 
competente. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE - A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos 
na contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de 
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solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes 
e autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. Seu faturamento só 
ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que houve o reconhecimento da 
despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos regulares 
(incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos incidentes, se houver.  

 
PARÁGRAFO DEZOITO -  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 QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta dos 
recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa 
de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 0107671 (Pleitos Eleitorais) - Natureza 
da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A contratada se obriga a:  

 
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;  
 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato;  

 
c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de 
termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível;  
 

d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à 
contratação; 
 

e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao 
pessoal contratado;  
 
f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, 
contratação e deslocamento dos profissionais;  
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g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados ou 
cooperados;  

h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação;  

i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada 
empregado com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2020”, nome, R.G. 
E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-
crachá, em triplex 300g, de até quatro cores, formato 100 X 150mm, acabamento 
com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o TRE e colher sua 
aprovação até a data de início dos treinamentos;  

 
j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a 
seguinte inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2020” em tipo uniforme de letras e 
números em dimensão que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve 
fornecido para o TRE e colher sua aprovação, para o caso de fornecimento de 
camisa, devem ser fornecidas no mínimo 02 (duas) camisetas por contratado;  
 
k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão 
de incompatibilidades funcionais ou de certificação;  
 
l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento, 
conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística;  
 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça;  
 
n) Apresentar para fins de recebimento toda a comprovação de pagamento das 
obrigações trabalhistas com seus contratados, inclusive folha de pagamentos com 
memória de cálculo e demais documentações comprobatórias exigidas pela 
gestão contratual e/ou unidade de contabilidade e controle do TRE/AL;  
 
o)ter sistema informatizado que permita os registros de ponto, atraso, ausências, 
horas extras e horas faltantes em tempo real, adequado às Portarias nº 1510/09 e 
373/2011 do Ministério de Trabalho;  
 
p)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 
(cinco) máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por 
contratados por dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua 
proteção individual e correto descarte de material utilizado, tudo em decorrência 
da pandemia de COVID-19; bem assim instruir seus colaboradores quanto ao 
correto manuseio e descarte dos itens;  
 
q)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70° 
INPM por contratado;  
 
r)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e 
de prevenção de contágio para o COVID-19;  
 
s) manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação técnica exigidas na licitação. 

 

t) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 

Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 

objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total 

ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar 
ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - 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 SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 
a) Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os 
atos de execução do contrato;  
 
b) Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao 
cumprimento das prestações contratuais da empresa contratada;  
 
c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
 
d) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no 
fornecimento do material; 

 
e) Fiscalizar a execução do contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 
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 O prazo de vigência deste contrato terá início a partir da data de sua 
assinatura e fim no dia 31 de dezembro de 2020, podendo se encerrar antes, caso 
haja a solução de suas obrigações. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 

  
 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 

mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que 

haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser 
rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o contratado 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 
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V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas 
à contratada:  
 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
destas faltas, aplicar outras mais severas;  
 
b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o 
valor total do contrato, em virtude de atraso no cumprimento das obrigações 
estabelecidas (exceto quanto às referentes à prestação dos serviços na 
antevéspera, véspera e dia do referendo, que será considerado, conforme o 
caso, descumprimento parcial ou total), até o limite de 5 (cinco) dias; 
 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução 
parcial; 
 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
 
 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do 
pleito eleitoral.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, 
conforme o caso, ser impostas cumulativamente com as de multa. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Administração, para a imposição das sanções, analisará 
as circunstâncias do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla 
defesa. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da 
garantia do contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além 
da perda total desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente.  
 
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. 
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PARÁGRAFO SEXTO - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua 
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato 
de terceiro reconhecido pela Administração.  

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - 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. 

 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante 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 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. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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 ONZE - 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. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes. 

 

CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 E À PROPOSTA DE 
PREÇO DA CONTRATADA 

 
             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão 

Eletrônico nº XX/2020 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que passam a 
integrá-lo, independentemente de transcrição.  

 
CLÁUSULA TREZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma das 
garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor 
total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de 
assegurar a execução do contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou  fiança bancária que 
exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de 
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de 
trabalho, se for o caso. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto acima, não 
ocorra após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para 
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto acima, caso haja solicitação de resgate 
por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA QUATORZE - 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 QUINZE - DO FORO 
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       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

 
      E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
 

 
Pelo TRE/AL 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 

Pela Empresa 

 
Representante da empresa 
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      ANEXO VII 
 

Pregão Eletrônico nº 60/2020 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  

 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone   
Fax  
E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não 
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ANEXO VIII 

 
PLANILHAS PREENCHIDAS COM O VALOR ESTIMADO 

           

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO 

DE PREÇOS POR POSTO 

            

(Valores mensais) 

 

            

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000  

Licitação nº:        / 2020  

 

                            Dia       /      /       às 

      h      min 

 

            

Discriminação dos Serviços  

(dados referentes à contratação) 

 

            

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)   

Município/UF   

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020  

Sindicato da categoria Técnico em 

Informática – 8h 

 

 

Identificação do serviço 

 

           

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE 

TOTAL A 

CONTRATAR (EM 

FUNÇÃO DA 

UNIDADE DE 

MEDIDA) 

 

Posto de Serviço Posto 1  

 

  Tipo da contratação: 

 

                 

( ) Terceirizada                 ( ) 

Regime da CLT 

 

   v         

(  ) Trabalho temporário (Lei 

6.019/74)                         

   (   ) Trabalho por 

prazo determinado 

(Lei 9.601/98) 

       

            

Regime Tributário:            
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 (  ) Lucro Real                 

            (  ) Lucro  

           Presumido 

 

            

Mão de obra vinculada à 

execução contratual 

 

           

DADOS COMPLEMENTARES 

PARA COMPOSIÇÃO DOS 

CUSTOS REFERENTE À MÃO 

DE OBRA 

 

           

                   1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)   

2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.065,00  

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em 

Informática 

 

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)   

REGIME DE TRIBUTAÇÃO :                                                                                                      

 

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 

 

            

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO  

1 COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 

Quantidade Valor 

Unitário 

(R$) 

Total (R$)  

A Valor dos serviços  R$ 0,00 0,00  

B Outros (especificar):     

Total   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00  

 2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual   

A INSS   

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO   

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO  

1 COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 

DADOS VALOR (R$)  

A Salário-base R$ 3.065,00 R$ 3.065,00  

B Adicional de periculosidade    

C Adicional de insalubridade    

D Outros (especificar):    

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.065,00  

 

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS 

MENSAIS E DIÁRIOS 
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BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)  

A Transporte R$ 5,90  

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre 

outros) 

R$ 425,70  

C Assistência médica e familiar   

D Auxílio-Creche   

E Seguro de vida, invalidez e funeral   

F Outros (especificar) – Assiduidade   

TOTAL R$ 431,60   

 

MÓDULO 3 – INSUMOS 

DIVERSOS 

 

3. INSUMOS 

DIVERSOS 

VALOR 

(R$) 

A Uniformes 

(crachá e 

Camiseta) 

R$ 37,79 

B Álcool em 

gel 70º 

INPM 

R$ 5,85 

C Máscaras 

Descartáveis 

R$ 

327,75 

D Outros 

(marcador 

permanente e 

sacos de lixo) 

R$ 13,33 

TOTAL DE 

INSUMOS 

DIVERSOS 

R$ 

384,72 

 

 

 

MÓDULO 4 – ENCARGOS 

SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

 

       

Submódulo 4.1 - Encargos 

previdenciários, FGTS e outras 

contribuições 

 

       

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e 

outras contribuições 

%   

A INSS 0,00% R$ 0,00  

B SESI ou SESC 1,50% R$ 45,98  
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C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 30,65  

D INCRA 0,20% R$ 6,13  

E Salário-educação 2,50% R$ 76,63  

F FGTS 8,00% R$ 245,20  

G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 91,95  

H SEBRAE 0,60% R$ 18,39  

TOTAL 16,80% R$ 514,92  

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

A 13º (décimo terceiro) salário R$ 255,42  

 B 
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 

4.1. sobre 13º (décimo terceiro) salário 
R$ 42,91 

 

TOTAL R$ 298,33  

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)  

A Afastamento maternidade R$ 2,27  

B 
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 

4.1. sobre afastamento maternidade 
R$ 0,38 

 

B.1 

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração 

e 13º salário recebidos pelo substituto durante os 

120 dias de licença-maternidade 

R$ 3,72 

 

TOTAL R$ 6,37  

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão   

A Aviso-prévio indenizado R$ 140,48  

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio 

indenizado 

R$ 11,24  

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre 

o aviso-prévio indenizado 

R$ 64,43  

 C.1 – FGTS (40%) R$ 64,43  

 

C.2 – Contribuição Social (0%) – Lei nº 

13.932/2019 

0,00  

D Aviso-prévio trabalhado R$ 2,98  

E 
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 

o aviso-prévio trabalhado 
R$ 0,50 

 

F 
Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o 

aviso-prévio trabalho 
R$ 5,86 

 

 F.1 – FGTS (40%) R$ 5,86  

 

F.2 – Contribuição Social (0%) – Lei nº 

13.932/2019 

R$ 0,00  

TOTAL  R$ 225,49  

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)  

A Férias e terço constitucional de férias R$ 340,56  

B Ausência por doença R$ 42,57  

C Licença-paternidade R$ 0,64  

D Ausências legais R$ 8,51  

E Ausência por acidente de trabalho R$ 10,22  

F Outros (especificar)   

Subtotal R$ 402,49  
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G 
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 

o custo de reposição do profissional ausente 
R$ 67,62 

 

TOTAL R$ 470,11  

 

QUADRO-RESUMO – 

MÓDULO 4 – ENCARGOS 

SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

    

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)  

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras 

contribuições 

R$ 514,92  

4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 298,33  

4.3 Afastamento maternidade R$ 6,37  

4.4 Custo para rescisão R$ 225,49  

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 470,11  

TOTAL R$ 1.515,22  

 

MÓDULO 5 – CUSTOS 

INDIRETOS, TRIBUTOS E 

LUCRO 

 

      

5 CUSTOS INDIRETOS, 

TRIBUTOS E LUCRO 

% VALOR (R$)  

A Custos indiretos 5,00% R$ 269,83   

B Lucro 5,00% R$ 283,32  

C Tributos 10,15%   

C.1 Tributos federais    

 PIS 0,65% R$ 43,04  

 COFINS 3,00% R$ 198,65  

 INSS 4,50% R$ 297,98  

C.2 Tributos estaduais (ICMS)    

C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 132,44  

TOTAL R$ 1.225,26  

Nota 1: Base de cálculo “Custos 

indiretos” (Módulo 1 + Módulo 

2 + Módulo 3 + Módulo 4) 

      

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” 

(Módulo 1 + Módulo 2 + 

Módulo 3 + Módulo 4 + “custos 

indiretos”)  

Nota 3: Base de cálculo 

“Tributos” é o valor do 

faturamento 

      

 

QUADRO-RESUMO DO 

CUSTO POR EMPREGADO 
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MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 

(VALOR POR POSTO) 
(R$) 

 

A Módulo 1 – Composição da 

remuneração 

R$ 3.065,00  

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 431,60  

C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 384,72  

D Módulo 4 – Encargos sociais e 

trabalhistas 

R$ 1.515,22  

Subtotal (A+B+C+D)   

              E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e 

lucro 

R$ 1.225,26  

VALOR TOTAL R$ 6.621,80  
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ANEXO IX 

                                   RESOLUÇÃO Nº 15.559/2014 do TRE/AL 

         (18/12/2014) 

Institui o Código de Ética dos servidores do Poder Judiciário Eleitoral de Alagoas. 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37da Constituição Federal de 1988, nos artigos 116 e 117 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como as disposições da Lei nº 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999; 

CONSIDERANDO o contido no Procedimento Administrativo nº 17.291/2014; 

CONSIDERANDO que a missão institucional do Poder Judiciário Eleitoral, consistente em garantir a 
legitimidade do processo eleitoral, exige que seus servidores atuem com conduta ética compatível 
com a prestação do serviço público; 

CONSIDERANDO, por fim, a decisão do Pleno Administrativo, 

RESOLVE APROVAR O PRESENTE 

CÓDIGO DE ÉTICA 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º Fica instituído o Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
(TRE-AL), que estabelece os princípios e normas de conduta ética, sem prejuízo da observância dos 
demais deveres e proibições legais e regulamentares. 

§ 1º Os princípios e normas de conduta ética contidos neste Código aplicam-se: 

I – a todos os servidores do quadro do TRE-AL, incluídos os efetivos e os ocupantes de cargo e 
função comissionada, lotados no Tribunal ou em Cartórios Eleitorais; 

II – a todos os servidores de outros órgãos lotados no TRE-AL, incluídos os removidos, requisitados, 
cedidos e os em exercício provisório; 

III – aos estagiários e aos agentes particulares à disposição do TRE-AL, incluídos os empregados das 
empresas contratadas; 

IV – aos colaboradores, durante o período em que estejam auxiliando nas atividades do TRE-AL; e 

V – a todo aquele que, mesmo pertencendo à outra instituição, preste serviço ou desenvolva 
qualquer atividade junto ao TRE-AL, seja na secretaria ou nos cartórios eleitorais, de natureza 
permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira por parte do TRE-AL. 

§ 2º No ato de posse dos servidores do TRE-AL deverá ser prestado compromisso de cumprimento 
das normas de conduta ética contidas neste Código. 

§ 3º O presente Código de Ética incidirá em todas as contratações de estágio e de prestação de 
serviços, de forma a assegurar o alinhamento de condutas destes agentes, durante a prestação 
contratual. 

§ 4º Este Código não se aplica aos magistrados, os quais possuem regulação deontológica própria. 
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CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 2º Este Código tem por objetivo: 

I – tornar explícitos as normas deontológicas que regem a conduta dos servidores, fornecendo 
parâmetros para que a sociedade possa aferir a integridade e a lisura das ações adotadas por 
servidores do Judiciário Eleitoral; 

II – estabelecer regras básicas sobre conflito de interesses e restrições às atividades profissionais 
posteriores ao exercício do cargo; e 

III – oferecer, através da Comissão de Ética, uma instância apuradora de desvios deontológicos, 
mas, também, de consulta, visando a esclarecer dúvidas acerca da conformidade da conduta do 
servidor com os princípios e normas de conduta nele tratados. 
CAPÍTULO III 

DOS PRINCÍPIOS E NORMAS DE CONDUTA ÉTICA 

Seção I 

Dos Princípios e Valores Fundamentais 

Art. 3º São princípios e valores fundamentais a serem observados pelos servidores do TRE-AL no 
exercício do seu cargo ou função: 

I – o interesse público, a preservação e a defesa do patrimônio público; 

II – a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a transparência; 

III – a honestidade, a dignidade, o respeito e o decoro; 

IV – a qualidade, a eficiência e a equidade dos serviços públicos; 

V – a integridade; 

VI – a independência, a objetividade e a imparcialidade; 

VII – a neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica; 

VIII – o sigilo profissional; 

IX – a competência; 

X – o desenvolvimento profissional; 

XI – a lealdade; 

XII – a tempestividade. 

Parágrafo único. Os atos, comportamentos e atitudes dos servidores serão pautados sempre por 
uma avaliação de natureza ética, de modo a harmonizar as práticas pessoais com os valores 
institucionais. 

Seção II 

Dos Direitos 

Art. 4º São direitos de todos os servidores do TRE-AL, além dos previstos em lei, notadamente: 

I – trabalhar em ambiente adequado; 

II – ser tratado com equidade nos sistemas de avaliação e reconhecimento de desempenho 
individual, remuneração, promoção e transferência, bem como ter acesso às informações a ele 
inerentes; 

III – estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor ideias, pensamentos e 
opiniões. 
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IV – participar das atividades de capacitação e treinamento necessárias ao seu desenvolvimento 
profissional, custeadas ou facilitadas pela Administração, respeitadas as limitações orçamentárias e 
financeiras, a oportunidade e a conveniência administrativas. 

V – ser tratado por autoridades, colegas de trabalho e demais pessoas com quem se relacionar em 
função do trabalho, com cortesia e respeito, inclusive quanto às possíveis limitações pessoais; 

Seção III 

Dos Deveres 

Art. 5º São deveres de todos os servidores do TER-AL, além de outros previstos em lei, 
notadamente: 

I – resguardar, em sua conduta pessoal, a integridade, a honra e a dignidade de sua função pública, 
agindo em harmonia com os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores 
institucionais; 

II – proceder com honestidade, probidade, lealdade, tempestividade e retidão, escolhendo sempre, 
quando estiver diante de mais de uma opção, a que melhor se coadune com a ética e com o 
interesse público; 

III – representar imediatamente à chefia competente a respeito de todo e qualquer ato ou fato que 
seja contrário ao interesse público, prejudicial ao TRE-AL ou à sua missão institucional, de que 
tenha tomado conhecimento em razão do cargo ou função; 

IV – tratar autoridades, colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem 
se relacionar em função do trabalho, com cortesia e respeito, inclusive quanto às possíveis 
limitações pessoais; 

V – tratar os usuários do serviço público com cortesia e respeito, atentando para a condição e as 
limitações de cada um, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, 
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. 

VI – evitar assumir posição de intransigência perante a chefia ou colegas de trabalho, respeitando 
os posicionamentos e as ideias divergentes, sem prejuízo de representar contra qualquer ato 
irregular ou ilegal, independentemente da hierarquia a que esteja subordinado; 

VII – apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas, evitando o uso de vestuário e adereços 
que comprometam a boa apresentação pessoal, a imagem institucional ou a neutralidade 
profissional; 
VIII – conhecer e cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as boas práticas 
formalmente descritas e recomendadas por autoridade competente do TRE-AL, visando a 
desempenhar suas funções com competência e obter adequados níveis de profissionalismo na 
realização dos trabalhos; 

IX – empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, mantendo-se atualizado quanto à 
legislação, às normas e instruções de serviço e aos novos métodos e técnicas aplicáveis a sua área 
de atuação; 

X – multiplicar no ambiente de trabalho informações e conhecimentos obtidos em razão de 
treinamentos ou de exercício profissional e que possam contribuir para a eficiência dos trabalhos 
realizados pelos demais servidores; XI – manter-se afastado de quaisquer atividades ou relações 
que reduzam sua autonomia e independência profissional, bem como sejam conflitantes, ou 
potencialmente conflitantes, com suas responsabilidades profissionais; 

XII – adotar atitudes e procedimentos objetivos e imparciais, em especial nas instruções e relatórios 
que deverão ser tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e 
organizadas de acordo com as normas aplicáveis; 

XIII – manter sob sigilo dados e informações que a lei imponha natureza confidencial obtidos no 
exercício de suas atividades ou, ainda, de natureza pessoal de colegas e subordinados que só a eles 
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digam respeito, aos quais, porventura, tenha acesso em decorrência do exercício profissional, 
informando à chefia imediata ou à autoridade responsável quando tomar conhecimento de que 
assuntos sigilosos estejam ou venham a ser revelados; 

XIV – facilitar e colaborar com a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, 
prestando toda colaboração ao seu alcance; 

XVI– informar à chefia imediata, quando notificado ou intimado para prestar depoimento em juízo 
sobre atos ou fatos de que tenha tomado conhecimento em razão do exercício das atribuições do 
cargo ou função que ocupa; 

XVII – declarar, expressamente, seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar o 
desempenho de suas atividades com independência e imparcialidade, na forma definida neste 
Código; 

XIII – observar a responsabilidade social e ambiental, no primeiro caso, privilegiando, no ambiente 
de trabalho, a adoção de práticas que favoreçam a inclusão social e, no segundo, de práticas que 
combatam o desperdício de recursos naturais e materiais e evitem danos ao meio ambiente. 

Seção IV 

Das Vedações 

Art. 6º Ao servidor do TRE-AL é vedada a prática de qualquer ato que atente contra a honra e a 
dignidade de sua função pública, os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores 
institucionais, especialmente: 

I – exercer quaisquer atividades incompatíveis com o exercício do seu cargo ou função; 

II – prestar consultoria técnica ou qualquer tipo de serviço a partidos políticos, candidatos ou a 
qualquer pessoa física ou jurídica, ligada direta ou indiretamente ao processo eleitoral, bem como a 
empresas licitantes ou contratadas pelo TRE-AL; 

III – praticar ou compactuar, por ação ou omissão, direta ou indiretamente, com ato contrário ao 
interesse público e à ética definida neste Código, mesmo que tal ato observe as formalidades legais 
e não viole expressamente a lei; 

IV – discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem se 
relacionar em função do trabalho, em razão de preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação 
sexual, necessidades especiais, nacionalidade, naturalidade, cor, idade, religião, tendência política, 
posição social ou quaisquer outras formas de discriminação; 

V – adotar qualquer conduta que interfira no desempenho do trabalho ou que crie ambiente hostil, 
sobretudo e especialmente o assédio sexual de qualquer natureza e/ou o assédio moral, no sentido 
de desqualificar outros, por meio de palavras, gestos ou atitudes que ofendam a autoestima, a 
segurança, o profissionalismo ou a imagem; 

VI – opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outro servidor 
ou magistrado do TRE-AL; 

VII – atribuir a outrem erro próprio; 

VIII – apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de outrem; 

IX – fazer uso do cargo ou da função, bem como de informações privilegiadas obtidas em razão do 
cargo ou função, para obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em beneficio 
próprio, de outrem, de grupos de interesses ou de entidades públicas ou privadas; 

X – desviar servidor, colaborador, prestador de serviço ou estagiário para atendimento a interesse 
particular; 

XI – manter sob subordinação hierárquica direta, em cargo ou função de confiança, parente 
consanguíneo até o 3º grau e afim até o 2º grau, companheiro ou cônjuge; 
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XII – fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer outros trabalhos ou documentos ainda não 
publicados, pertencentes ao TRE-AL, para utilização em fins estranhos aos seus objetivos ou à 
execução dos trabalhos a seu encargo, sem prévia autorização da autoridade competente; 
XIII – divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer meio, de informações sigilosas obtidas por 
qualquer forma em razão do cargo ou função e, ainda, de relatórios, instruções e informações 
constantes em processos cujo objeto ainda não tenha sido apreciado, sem prévia autorização da 
autoridade competente; 

XIV – publicar, sem prévia e expressa autorização pareceres realizados no desempenho de suas 
atividades no cargo ou função, cujo objeto ainda não tenha sido apreciado; 

XV – alterar ou deturpar, por qualquer forma, o exato teor de documentos, informações, licitação de 
obra, lei ou decisão administrativa ou judicial; 

XVI – solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, qualquer tipo de ajuda 
financeira, gratificação, comissão, doação, presentes ou vantagens de qualquer natureza, de 
pessoa física ou jurídica interessada na atividade do servidor; 

XVII – solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, mesmo em ocasiões de 
festividade, qualquer tipo de transporte, hospedagem ou favores de particulares, de forma a 
permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade; 

XVIII – usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer 
pessoa; 

XIX – ausentar-se injustificadamente de seu local de trabalho; 

XX – apresentar-se embriagado ou sob efeito de quaisquer drogas ilegais no ambiente de trabalho, 
em situações que comprometam a imagem institucional; 

XXI – receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte vedada ou ilegal; 

XXII – cooperar com qualquer organização ou instituição que atente contra a moral, a honestidade 
ou a dignidade da pessoa; 

XXIII – utilizar sistemas e canais de comunicação do TRE-AL para a propagação e divulgação de 
trotes, boatos, pornografia, propaganda comercial, político-partidária, atividade terrorista, incitação 
à violência ou ao consumo de substância entorpecente, e qualquer forma de discriminação; 

XXIV – manifestar-se em nome do TRE-AL quando não autorizado e habilitado para tal, nos termos 
da política interna de comunicação social; 

XXV – participar de atividades político-partidárias, bem como utilizar vestimentas ou adereços que 
contenham qualquer forma de propaganda ou conotação eleitoral ou partidária; 

XXVI – atuar como procurador ou intermediário de outro servidor deste Tribunal, ainda que sem 
remuneração, em processo administrativo de qualquer espécie, exceto na qualidade de defensor 
dativo, nomeado pela Administração, nos termos do § 2º do artigo 164, da Lei nº 8.112/1990, ou 
como procurador na hipótese permitida no inciso XI do artigo 117 do referido diploma legal. 

§ 1º Não se incluem nas vedações deste artigo, os brindes ou a ajuda financeira que: 

I – não tenham valor comercial; 

II – sejam distribuídos por pessoas ou entidades de qualquer natureza a título de cortesia, 
propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, 
desde que não ultrapassem ao correspondente a 3% (três por cento) do vencimento básico do 
maior cargo da carreira; ou 

III – sejam ofertados por autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver 
reciprocidade. 

§ 2º Os presentes que, por alguma razão, não possam ser recusados ou devolvidos sem ônus para o 
servidor ou para a administração pública serão doados a entidades de caráter filantrópico ou 
setores do Tribunal que tratem de aspectos históricos ou culturais, a critério da Presidência. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 60/2020 (0753768)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 672

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10984815/parágrafo-2-artigo-164-da-lei-n-8112-de-11-de-dezembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10984886/artigo-164-da-lei-n-8112-de-11-de-dezembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97937/regime-jurídico-dos-servidores-publicos-civis-da-união-lei-8112-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10990243/inciso-xi-do-artigo-117-da-lei-n-8112-de-11-de-dezembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10990688/artigo-117-da-lei-n-8112-de-11-de-dezembro-de-1990


 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Seção V 

Das Situações de Impedimento ou Suspeição 

Art. 7º O servidor deverá declarar seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar, 
ou parecer afetar, o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade, 
especialmente nas seguintes hipóteses: 

I – participar de instrução de processo: 

a) de interesse próprio, de cônjuge, de parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 
até o 3º grau; 

b) em relação ao qual haja amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou 
com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau; 

c) que envolva órgão ou entidade com o qual tenha mantido vínculo profissional nos últimos dois 
anos, ressalvada, neste último caso, a atuação consultiva; ou 

d) que tenha funcionado ou venha a funcionar como advogado, perito, testemunha, representante 
ou servidor do sistema de controle interno, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, 
companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; 

II – participar de qualquer missão ou tarefa que lhe tenha sido confiada, por meio de justificativa 
reduzida a termo, quando estiver presente conflito de interesses; ou 

III – esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou 
companheiro. 
CAPÍTULO IV 

DA GESTÃO DE ÉTICA 

Seção I 

Da Comissão de Ética 

Art. 8º Fica instituída a Comissão de Ética do TRE-AL, com natureza consultiva e investigativa, 
composta por três membros e respectivos suplentes, todos servidores efetivos e estáveis, 
designados pelo Presidente do TRE-AL, dentre aqueles que nunca sofreram punição administrativa 
ou penal. 

§ 1º O mandato dos membros da Comissão será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 

§ 2º O presidente da Comissão será indicado pelo Presidente do TRE-AL para mandato de 2 (dois) 
anos, dentre os servidores titulares do cargo de Analista Judiciário. 

Art. 9º Ficará suspenso da Comissão o membro que vier a ser indiciado criminalmente, responder a 
processo administrativo disciplinar ou transgredir qualquer dos preceitos deste Código, até o 
trânsito em julgado da decisão. Parágrafo único. Caso venha a ser responsabilizado, o membro será 
automaticamente excluído da Comissão. 

Art. 10. Nos casos de impedimento ou suspeição de membro titular da Comissão, será convocado 
automaticamente o respectivo suplente. 

Art. 11. Os membros da Comissão desempenharão suas atribuições sem prejuízo daquelas inerentes 
a seus cargos efetivos, cargos em comissão ou funções comissionadas. 

Parágrafo único. Havendo necessidade, por decisão da Presidência, os trabalhos da Comissão terão 
prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos de seus membros, podendo, ainda, se for o 
caso, ser autorizada a dedicação integral e exclusiva à Comissão. 

Art. 12. Não haverá remuneração pelos trabalhos desenvolvidos na Comissão de Ética, os quais 
serão considerados prestação de relevante serviço público e constarão na ficha funcional dos 
servidores membros. 
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Seção II 

Da Competência da Comissão de Ética 

Art. 13. Compete à Comissão de Ética do TRE-AL: 

I – apurar quaisquer irregularidades por meio de sindicância; 

II – instaurar, em razão de denúncia fundamentada, desde que haja indícios suficientes, 
procedimento sobre conduta que considerar passível de violação às normas éticas, observados o 
contraditório e a ampla defesa; 

III – arquivar, de ofício, as denúncias sem identificação do denunciante ou que não atendam aos 
preceitos deste código; 

IV – elaborar plano de trabalho específico, envolvendo, se for o caso, outras unidades do TRE-AL, 
objetivando criar eficiente sistema de informação, educação, acompanhamento e avaliação de 
resultados da gestão de ética no TRE-AL; 

V – propor e desenvolver, com a EJE, cursos, manuais, cartilhas, palestras, seminários e outras 
ações de treinamento e disseminação deste código; 

VI – dirimir dúvidas a respeito da interpretação e aplicação deste Código e deliberar sobre os casos 
omissos, bem como, se entender necessário, fazer recomendações ou sugerir à Presidência do TRE-
AL normas complementares, interpretativas e orientadoras de suas disposições; 

VII – receber propostas e sugestões para o aprimoramento e modernização deste Código e propor a 
elaboração ou a adequação de normativos internos aos seus preceitos; 

VIII – apresentar relatório de todas as suas atividades, ao final da gestão anual de cada Presidente 
do TRE-AL, do qual poderá constar também avaliação da atualidade deste Código e as propostas e 
sugestões para seu aprimoramento e modernização; 

IX – apreciar as matérias que lhe forem submetidas; 

X – desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade; 

XI – comunicar, obrigatoriamente, aos órgãos competentes as irregularidades que a Comissão de 
Ética do TREAL tiver ciência, quando envolverem, além de servidores, pessoas não sujeitas à 
investigação pela referida comissão. 

Parágrafo único. As decisões da comissão, precedidas de Relatório, serão publicadas de forma 
sucinta no Diário de Justiça Eletrônico, contendo o número do procedimento. 

Art. 14. Compete ao Presidente da Comissão de Ética: 

I – convocar e presidir as reuniões; 

II – nomear secretário, dentre os demais membros titulares; 

III – orientar os trabalhos da Comissão, ordenar os debates, iniciar e concluir as deliberações; 

IV – convocar suplente (s); 
V – comunicar ao Diretor-Geral do Tribunal o término do mandato de membro ou suplente com 
trinta dias de antecedência ou, no caso de vacância, no prazo máximo de cinco dias após a 
ocorrência. 

Parágrafo único. O Secretário manterá registro de todas as reuniões da Comissão e expedirá todas 
as comunicações em nome da Comissão. 

Seção III 

Do Funcionamento da Comissão de Ética 

Art. 15. Os trabalhos da Comissão de Ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância 
dos seguintes princípios: 
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I – proteção à honra e à imagem da pessoa investigada; 

II – proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o 
desejar, e em observância à legislação; 

III – independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos. 

Art. 16. O resultado das reuniões da Comissão constará de ata aprovada e assinada por seus 
membros. 

Parágrafo único. Eventuais ausências às reuniões deverão ser justificadas pelos integrantes da 
Comissão. 

CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS APURATÓRIOS 

Art. 17. A apuração da conduta em desacordo com as normas éticas será realizada com base nas 
orientações constantes deste Código de Ética, e não excederá o prazo de trinta dias, contados da 
data de instauração do procedimento, admitida a sua prorrogação por igual período, a critério do 
Presidente da Comissão, devendo a prorrogação ser publicada no DJE. 

§ 1º Até que esteja concluído, será sigiloso, qualquer procedimento instaurado para apuração de 
prática em desrespeito às normas éticas. 

§ 2º Concluída a investigação, e após a deliberação da Comissão, os autos do procedimento 
poderão deixar de ser sigilosos. 

§ 3º Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento objeto de sigilo legal, o acesso 
somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente 
encarregado da sua guarda. 

§ 4º Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, a Comissão, depois de 
concluído o processo de investigação, providenciará para que tais documentos sejam lacrados e 
acautelados, ou ainda desentranhados, observadas as disposições legais e regulamentares. 

Art. 18. A Comissão poderá solicitar os documentos as Unidades Administrativas do TRE necessários 
ao esclarecimento dos fatos, bem como promover diligências e solicitar laudos técnicos. 

§ 1º As unidades administrativas do TRE-AL deverão colaborar e prestar esclarecimentos em apoio 
ao desempenho das atividades da Comissão. 

§ 2º É irrecusável a prestação de informações por parte de servidor convocado pela Comissão, sob 
pena de abertura de sindicância ou instauração de processo administrativo disciplinar, nos termos 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 19. Concluída a instrução processual, a Comissão deverá emitir relatório conclusivo com 
sugestão das providências a serem adotadas, dando a devida ciência ao envolvido, com posterior 
remessa do resultado à consideração da Presidência do TRE-AL. 

§ 1º Se a conclusão for pela inexistência de falta ética, a Comissão proporá o arquivamento do 
procedimento. 

§ 2º Se a conclusão for pela existência de falta ética, a Comissão adotará as medidas de sua alçada 
previstas neste Código e submeterá o feito à consideração da Presidência do TRE-AL, a qual 
decidirá, no prazo de cinco dias úteis, acerca do proposto no relatório apresentado, podendo, ao seu 
descortino, determinar a instauração de Processo Disciplinar na forma da lei ou o encaminhamento 
do feito à Corregedoria Regional Eleitoral, se for o caso. 

Art. 20. A pena sugerida pela Comissão de Ética e sua fundamentação constará do respectivo 
relatório encaminhado à Presidência, assinado por todos os seus membros, com a ciência do 
faltoso. 

Art. 21. A Comissão de Ética, dada a gravidade da conduta do servidor, ou sua reincidência, bem 
como se constatada a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou 
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de infração disciplinar, encaminhará cópia dos autos à Presidência do Tribunal, que, entendendo 
cabível, encaminhará as autoridades competentes para apuração, sem prejuízo das medidas de sua 
competência. 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22. Aplicam-se, subsidiariamente, aos trabalhos da Comissão de Ética e da Comissão Especial 
de Ética as normas relativas aos processos administrativos disciplinares constantes na Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 23. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. 

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió, aos ___ dias do mês de 
dezembro do ano de 2014. 

Des. SEBASTIÃO COSTA FILHO - Presidente em exercício 

Des. ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA 

Des. ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA 

Des. ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO 

Des. EVERALDO BEZERRA PATRIOTA 
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ANEXO X  

TERMO DE SIGILO 

Eu, ___________________________________________________, inscrito(a) sob RG n.º 

_________________________ e CPF n.º _______________________, REPRESENTANTE LEGAL da 

empresa __________________________, estabelecida no endereço 

_____________________________________, inscrita no CNPJ/MF com o n.º ______________________, 

em razão da execução das atividades previstas do contrato TRE/AL nº ____________, aceito as 

regras, condições e obrigações constantes no presente Termo. 

O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e 

adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas. 

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de 

qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se 

limitando a técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, 

modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de computador, 

discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de 

produto, especificações, amostras de idéia, clientes, nomes de revendedores e/ou 

distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e idéias, 

outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros. 

Neste ato comprometo a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a 

anuência formal e expressa do TRE/AL, das informações restritas reveladas. 

Estou ciente que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos 

diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam 

diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e demais atividades relativas à 

prestação de serviços ao TRE/AL, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da 

natureza confidencial das informações restritas reveladas. 

Obrigo-me, perante ao TRE/AL, informar imediatamente qualquer violação das 

regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, 

independentemente da existência de dolo. 
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O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em 

vigor desde a data da assinatura de contrato entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e 

a _____________________________. 

 

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes no presente Termo, 

assino-o. 

 

    Maceió(AL), ____ de _________________ de 2020. 

 

Assinatura: 

 

______________________________________________ 

Dr. MARCIAL DUARTE COÊLHO - Procurador Regional Eleitoral 
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EDITAL Nº 51 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2020

 

PROCESSO Nº 0008814-33.2019.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 17 de setembro de 2020

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

                   Horário de Abertura: 14 horas

 

                                      O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa de terceirização para
fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, tudo de acordo
com requisição promovida pela Coordenadoria de Infraestrutura desta Corte.

                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto
nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14
de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, as Instruções Normativas
SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01,
de 19 de janeiro de 2010, a  Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31
de janeiro de 2013, a Instrução Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a
Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na
Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se
adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

1- DO OBJETO

 

1.1.                              O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa
de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos
locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação,
conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

 

2 – DA VIGÊNCIA
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2.1.                        A vigência do contrato será a partir da data da sua assinatura,
até o dia 31 de dezembro no ano em curso, considerando o prazo para pagamento,
podendo encerrar-se antes, com a solução de todas as obrigações contratuais das
partes.

 

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.

 

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

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

3.3.                     Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

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

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

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

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

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

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

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

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

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

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

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

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

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

4.            O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

5.6.                     Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema.

5.7.                     Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8.                     Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.9.                     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.

 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

6.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas apenas
duas casas após a vírgula;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações
constantes nos anexos deste Edital;

c) Planilha de Custos e Formação dos Preços - Valores Mensais, por turno, Planilha de
Custos e Formação de Preços - Horas Extras, por turno, Planilha de Treinamento e
Modelo de Proposta, a serem preenchidas conforme modelos constantes nos Anexos
II-A, II-B e II-C, respectivamente, a qual deverá conter:

d) Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa que rege
a categoria profissional que executará o serviço, bem como a respectiva data base e
vigência, conforme Código Brasileiro de Ocupações – CBO.

6.1.1.            As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do
recolhimento das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC,
SEBRAE, INCRA e Salário Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art.
13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão
cotar esses itens, sob pena de desclassificação.

6.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

6. .                     Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
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quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.                      Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de

lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

6.                     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação.

6.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.

7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e,
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.

 

7.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.                      O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3.                     O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.                      Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços (1º
turno + 2º turno).

 

7.6.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7. .                      O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.                     O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.

7.9.                     Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
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disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

7.10.                   A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção
de lances.

7.11.               Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.                   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

7.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

7.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.                   Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.

7. .                   No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos lances.

7. .                   Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa
e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação
do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.

7.                    O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

7.20.                   Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.

7.21.                   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas
iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

7.22.                   Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;
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7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras;

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

9. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

7. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

8.                     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.                      O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá
incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.

8.                     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo
para a contratação o valor global de R$ 110.076,97 (cento e dez mil, setenta e seis
reais e noventa e sete centavos) para contratação dos serviços, sendo R$ 96.833,38
(noventa e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos) para o 1º
turno de eleição, e R$ 13.243,59 (treze mil, duzentos e quarenta e três reais e
cinquenta e nove centavos), para o 2º turno de eleição, se houver, e que de modo
algum vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.

 

8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 8.3.1., estão
disponíveis no Anexo VI.

 

8.2.2.  O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a cada item que
compõe a Planilha de Custos e Formação de Preços, tendo como critério os valores
disponíveis nas planilhas constantes no Anexo VI.

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
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mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.                     Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

 

8.                      Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.

 

8.                     O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do serviço ofertado, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

2. A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme modelos
constantes nos Anexos II-A a II-C deverão ser enviados quando solicitados pelo
pregoeiro.

8.7.                     Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO IV.

 

8.8.                        A licitante vencedora deverá ainda encaminhar, como anexo,
pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro, Termo de sigilo, no modelo
do Anexo VIII deste edital.

 

8.9.                  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

8.                    Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.                    Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 7.24.

8.12.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
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9 – DA HABILITAÇÃO.

 

9. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10. SICAF;
11. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.                     A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

11. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

12. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.3.                     Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

9.                     No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.

9. .                      Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

9. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

10. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6.                     Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.7.                     Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

 

9.                     Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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9.                     Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

9.                   Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
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de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, a
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do
vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
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inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.10.3. Qualificação técnica: No mínimo um atestado ou declaração de capacidade
técnica, em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprovem ter a licitante fornecido serviços compatíveis em
características com os objetos da presente licitação.

 

9.10.3.1.        A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica
através de certidões ou atestados de serviços similares de complexidade logística,
qualificação de mão de obra e operacional equivalente ou superior.

 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira:

a)          Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a
contratação;

b)          Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no
domicílio da pessoa física há menos de 90 (noventa dias) da data de abertura do
certame;

c)           Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data
de apresentação da proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e
a ser verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social,
comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral –
SG superiores a 1 (um).

9.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

10.                   A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição dos itens que compõem o lote ofertado;
d. conter o preço unitário e total de cada item que compõe o lote ofertado, bem

como seu valor global (do lote).
j.                   A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

10.3.                   Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.                   Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o
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valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º
da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.                   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

10. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

10.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

11 - DOS RECURSOS.

 

11.                   Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

11.                    Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.                   O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis
de aproveitamento.

11.4.                   Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

12.1.                   A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

 

13.                   O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

14.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.                   A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .                   Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.

14.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.

14.                   Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.                   O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

 

15.1.                      As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as
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especificações do objeto, valor e prazo de pagamento, em conformidade com este
edital.

 

15.2.                           Antes da contratação será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.

 

15.3.                      Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no
item 15.2 ou recusar-se a assinar o instrumento contrtual, 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

 

16.1.                       Os gestores terão as seguintes atribuições:

 

a) Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do Edital;

 

b) Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou cooperados
da empresa contratada;

 

c) Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou com
incompatibilidades funcionais;

 

d) Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula contratual;

 

e) Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula contratual;

 

f) Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que atendidas as
obrigações contratuais;

 

g) Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização de
pagamentos.

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

17.1.                      Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
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I – não assinar o contrato;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

17.2.         O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:

 

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

 

b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor
total do contrato, em virtude de atraso no cumprimento das obrigações estabelecidas
(exceto quanto às referentes à prestação dos serviços na antevéspera, véspera e dia
do referendo, que será considerado, conforme o caso, descumprimento parcial ou
total), até o limite de 5 (cinco) dias;

 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito eleitoral.

 

17.3.                 As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso,
ser impostas cumulativamente com as de multa.

17.4.                A Administração, para a imposição das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa.

 

17.5.                  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em
atraso.
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17.6.          As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do
contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total
desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

 

17.7.              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.

 

17.8.                   O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

17.9.               Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.

 

17.10.                 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.

 

17.11.                 O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

 

17.12.       O período de atraso será contado em dias corridos.

 

17.13.                 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.

 

17.13.1. 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.

 

17.14.                          Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,    
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
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17.15.                          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.                       O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja,
100% (cem por cento) do valor total do contato por turno, após a realização da eleição,
no prazo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da apresentação de folha de
pagamento ou documento equivalente devidamente quitado, havendo a retenção
apenas quanto aos valores pendentes de recolhimento do INSS e FGTS, se houver
obrigatoriedade, sendo exigido o respectivo atesto.

 

18.2.                            O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito
de emissão de notas fiscais.

 

18.3.                            Não será admitido pagamento antecipado.

 

18.4.                            O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções
tributárias determinadas pela legislação fiscal.

 

18.5.                            Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes
a penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas.

 

18.6.                            A apresentação da nota fiscal com incorreções ou
desacompanhada da documentação requerida acima implicará na sua devolução à
CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir
da data de sua reapresentação.

 

18.7.                           O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a
legislação tributária vigente.

 

18.8.                           Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

 

18.9.                           A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo
de 3 dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal,
comprovantes dos serviços prestados (conforme edital), comprovantes de pagamento
assinados pelos prestadores (ou comprovantes de depósito em conta bancária),
comprovantes de pagamento dos tributos incidentes (ISS, se for o caso; FGTS; INSS),
declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros
exigidos no edital ou que julgar importantes ao atesto.
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18.10.                         O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de
cada etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados,
comprovados e atestados.

 

18.11.                         O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da
apresentação de todos os documentos necessários ao pleno atesto pela fiscalização
contratual, desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive
obrigações fiscais e trabalhistas.

 

18.12.                         Deverão constar os dados completos da conta bancária para
crédito na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação.

 

18.13.                         Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da
mesma pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será
previamente comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para
autorização. Neste caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no
dia posterior ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por
CNPJ diverso, a comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor
da nota, se for o caso, conforme a legislação.

 

18.14.                         Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de
algum tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração
original assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e
situação, de acordo com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao
pagamento. A não apresentação de declaração será automaticamente entendida como
situação normal de retenção tributária.

 

18.15.                         Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL
poderão ser glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores
devidos pela contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia
de Recolhimento da União (conforme edital).

 

18.16.                         A contratada observará a legislação municipal do local de
prestação dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se
for o caso. Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento
antecipado.

 

18.17.                         A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da
legislação municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe
são prestados localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS
na nota fiscal e prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do
município competente.

 

18.18.                         A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos
na contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto
de solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas
competentes e autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. Seu
faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que houve
o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os
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pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de
tributos incidentes, se houver.

 

18.19.                     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
2020, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
0107671 (Pleitos Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

20.1.                      As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na
Minuta Contratual, inserida no Anexo II deste Edital.

                                    

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

21.1.                       As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na
Minuta Contratual, inserida no Anexo II deste Edital.
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22 – DA GARANTIA CONTRATUAL

 

22.1.                       Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor
deverá prestar uma das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93,
equivalente a 5% do valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir
da convocação do TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato.

 

22.1.1.               É condição para implementação de acréscimos, supressões e
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor
da garantia prestada.

 

22.2.                       A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente.

 

22.3.                            A garantia somente será liberada após a execução de todas as
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato.

 

22.4.                       Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária
que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista.

 

22.5.                       A garantia contratual somente será liberada ante a
comprovação de que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da
rescisão do contrato de trabalho, se for o caso.

 

22.6.                            Caso o pagamento a que se refere o subitem 22.5. não ocorra
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

 

22.6.1. Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição garantidora
atenderá ao disposto no item 22.6., caso haja solicitação de resgate por parte do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

23.1.                   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.3.                   No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
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23.4.                   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

23.5.                   As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

23.6.                   Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.

23.7.                   Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.

23.8.                   O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

23.10.             Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

23.11.             O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

23.12.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

23.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

23.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO I-A – Especificações da Contratação;

ANEXO II - Planilha de Custos e Formação de Preços – Valores mensais;

ANEXO III - Planilha de Treinamento;

ANEXO IV - Modelo de Proposta;

ANEXO V – Quadro de Acompanhamento;
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ANEXO VI - Minuta de contrato;

ANEXO VII - Sugestão de Planilha para contratação;

ANEXO VIII  –Planilhas preenchidas com Valor Estimado;

ANEXO IX - Resolução nº 15.559/2014 do TRE/AL.

ANEXO X – Termo de Sigilo;

 

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

 

Maceió/AL, 01 de setembro de 2020.

 

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

               ANEXO I

 

    TERMO DE REFERÊNCIA

 

 

 

 

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de 
empresa para transporte de urnas eletrônicas,      
envelopes para apuração, cabinas de votação e
fornecimento de envelopes, conforme definido
neste Termo de Referência. SERVIÇOS – PESSOA
JURÍDICA – Contratação de empresa de
terceirização para fornecimento de mão-de-obra
para atuação em Apoio de TI nos locais de
armazenamento, pontos de transmissão remotos e
locais de votação, conforme definido neste Termo
de Referência

2. Quantidade 23 (vinte e três) Técnicos de Apoio de TI.

3. Especificação do Objeto Conforme Anexo I-A.

4. Valor Estimado da
Aquisição O constante no subtem 8.3.1 do Edital.

 

5. Justificativa

Dar suporte técnico básico aos NATs – Núcleos de
Apoio Técnico, cartórios eleitorais, locais de votação,
apoio técnico de TI nos locais de votação, de pontos
de transmissão e junto aos mesários durante as
eleições de 2020.
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6. Prazo de entrega  

7. Adjudicação Preço Global

 

8.
Classificação                          
Orçamentária

Sugere-se:

Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n.º 059583
(Pleitos Eleitorais) – Naturezas de Despesas
339039(Outros Serviços de Terceiros–Pessoa
Jurídica) e 339030(Materiais de Consumo).

9. Local de Entrega Conforme descrito neste Termo de Referência.

 

10. Fiscalização
A Cargo dos Chefes de Cartórios ou Servidores
designados pelos Juízes Eleitorais.

 

11.  Gestão
Gestor ou equipe de gestores formalmente
designados.

 

                                     Maceió – AL, 04 de maio de 2020.

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

               ____________________________________

                 Daniel Macêdo de Carvalho Souto

                        Servidor Responsável pela Elaboração PORTARIA
PRESIDÊNCIA                                         Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/DG/GABDG

 

 

             

 

       ANEXO I-A

 

                               ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO

 

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de empresa de terceirização para
fornecimento de mão-de-obra para atuação em Apoio de TI nos locais de
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme
definido neste Termo de Referência.
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2.

 

2. Fundamentação da Contratação

 

2.1. Necessidade da contratação À medida que se aproximam as eleições, as atividades
atribuídas ao TRE e à restrita equipe de TI se avolumam. São realizadas atividades tais
como preparação das urnas e computadores com os sistemas em fase de teste;
simulados de eleições para homologação dos sistemas; preparação das urnas e
computadores com sistemas em fase de produção; oficialização dos sistemas;
levantamento da infraestrutura dos locais de votação e de transmissão remota;
registro das informações levantadas; convocação, treinamento e apoio aos mesários;
gestão da distribuição das urnas eletrônicas; substituição de urnas que apresentarem
problemas no dia da votação e transmissão dos arquivos das urnas eletrônicas após a
votação.

 

Desta forma, face a exiguidade do quadro de TI, bem assim vez que este é alocado
apenas, particularmente pela sua limitação quantitativa, ao prédio-sede é natural que se
busque, como forma de salvaguarda e de vazão de demanda o contrato de Apoio em
tela para o momento tão particular e único que o das eleições.

 

2.2 Restrições Legais

De acordo com o inciso II do art. 7º da Resolução TSE nº 23.234/2010 é vedado a
contratação de empresa que tenha entre seus sócios, ainda que sem função gerencial,
servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento,
de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

2.3 Finalidade

Face à instalação das urnas eletrônicas em diversos pontos de coleta de votos nas
seções eleitorais, diversas atividades técnicas deverão ser desenvolvidas, com a
consequente necessidade de mobilização de um grande contingente de profissionais
com conhecimentos na área de informática.

A necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada para a provisão dos
técnicos tem sido fortemente defendida pelos cartórios eleitorais em diversos
expedientes.

 

Suas atividades serão:

� auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners,
etc...);

� auxílio técnico para operação de microcomputadores;

� auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos
materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das
seções eleitorais;

� auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais;
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� auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;

� prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das
dificuldades encontradas;

� acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos
equipamentos de votação às Juntas Eleitorais.

 

 

2.4 Premissas de Perfil

 

O Apoio de TI deve ser capaz de atuar, sempre que possível, com orientações básicas
e/ou repassadas por meio de contato telefônico com o suporte próprio de TI do
Regional, como já refalado em número reduzido.

 

Neste contexto, tem-se em mente, com base na convenção coletiva de trabalho abaixo
discriminada, disponível em http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/,

 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000192/2019 DATA DE REGISTRO NO MTE:
24/09/2019 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR043058/2019 NÚMERO DO PROCESSO:
46201.003443/2019-13 DATA DO PROTOCOLO: 20/09/2019

 

O perfil de: Técnico em Informática - Jornada de 8h diárias, para acompanhar a jornada
normal de trabalho da Justiça Eleitoral dentro do período eleitoral.

 

 

2.5 Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão

 

A contratação pretendida está alinhada com o planejamento estratégico da Justiça
Eleitoral, o qual tem por missão “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”, tendo
por visão “consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à
efetividade, transparência e segurança”.

 

O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos estratégicos

 

� Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e

� Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral.

.

 

2.6 Parcelamento ou não da solução
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A contratação dar-se-á em lote único, por menor preço global, consoante contratações
anteriores – Eleições 2014, visto os riscos advindos da pulverização da
responsabilidade de gestão dos serviços de apoio da realização das eleições.

 

2.7 Resultados Pretendidos

 

Garantir o Apoio necessário de TI aos cartórios eleitorais, locais de votação, de
transmissão e seções eleitorais, o adequado transcurso do processo de votação por
meio do correto funcionamento das urnas eletrônicas e sua substituição, em caso de
contingência, e a célere transmissão dos arquivos de urna para o TRE e TSE.

 

 

3. Especificação dos serviços

 

Os profissionais serão contratados para a execução dos serviços nas seções eleitorais,
cartórios eleitorais e pontos de transmissão tanto em Maceió quanto no interior.

 

3.1 A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e os serviços serão
realizados mediante alocação de postos de trabalho, principalmente, nos NAT – Núcleos
de Apoio Técnico, cartórios eleitorais, pontos de transmissão, galpão de
armazenamento de urnas e locais de votação.

 

3.2 Os postos de trabalho serão alocados de acordo com quadro de distribuição
presente neste Termo de Referência.

 

3.3. A alocação de postos de trabalho dar-se-á no dia seguinte ao término do
treinamento.

 

3.4 O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho dar-se-á da
seguinte forma:

 

3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE;

 

3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada;

 

3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho;

 

3.4.4. Alocação dos postos de trabalho à Justiça Eleitoral (Início da atuação do posto de
trabalho);
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3.4.5. Desmobilização do posto de trabalho (Fim da atuação do posto de trabalho).

 

3.5 Os locais de contratação dos profissionais para ocupar os postos de trabalho
serão de escolha da contratada.

 

 

3.6 Momentos:

 

Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão,
locais de votação e urnas: – Data: 01/11/2020 a 12/11/2020: 1º Turno;

Antevéspera das Eleições: – Data: 13/11/2020: 1º Turno; – Data: 27/11/2020:
2º Turno, se houver;

Véspera das Eleições: – Data: 14/11/2020: 1º Turno; – Data: 28/11/2020: 2º
Turno, se houver;

Dia das Eleições: – Data: 15/11/2020: 1º Turno; – Data: 29/11/2020: 2º Turno,
se houver;

Dias posteriores à eleição: – Data: 16/11/2020: 1º Turno; – Data: 30/11/2020:
2º Turno, se houver;

Dias de entre turnos (apenas se houve 2º Turno) - Data: 19/11/2020 a
26/11/2020

Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da
Eleição – Dos dias: 14 e 15/11/2020 para 17 e 18/11/2020: 1º Turno; – Dos
dias: 28 e 29/11/2020 para 23 e 24/11/2020: 2º Turno, se houver;

 

� Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão
locais de votação e urnas: período destinado à recepção de orientações próprias de
Sistemas e rotinas informatizados próprias da Justiça Eleitoral, suporte técnico aos
cartórios eleitorais em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de
Sistema para as Eleições, suporte de microinformática, suporte a periféricos de
microinformática, auxílio técnico em treinamento de mesários, auxílio técnico em carga
e preparação de urnas eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais itens
informatizados relativos ao pleito eleitoral.

 

� Antevéspera das Eleições :

 

Reunião com os servidores da Justiça Eleitoral na sede do Cartório ou em outro local
previamente determinado, a fim de serem informados acerca dos detalhes e dos
procedimentos finais relativos ao pleito.
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� Véspera das Eleições : Auxílio técnico aos cartórios eleitorais, supervisores de local
de votação quanto às atividades de recebimento dos equipamentos de votação, dos
documentos, dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular
funcionamento das seções eleitorais, bem como preparação dos ambientes de votação
e instalação e teste de funcionamento prévio das urnas eletrônicas e pontos de
transmissão remotos.

 

� Dia das Eleições : Suporte técnico aos Cartórios Eleitorais, Supervisores de Local de
Votação, Auxiliares de Votação e Mesários, embalagem e acompanhamento das
atividades de remessa das urnas eletrônicas para a Junta Eleitoral, Cartório Eleitoral ou
local de armazenagem, conforme logística instituída pela Zona Eleitoral.

 

� Dias posteriores à Eleição: auxílio técnico aos cartórios eleitorais em relação aos
levantamentos de ativos informatizados e urnas eletrônicas, suporte técnico aos
cartórios eleitorais em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de
Sistema para as Eleições, suporte de microinformática, suporte a periféricos de
microinformática, auxílio técnico em treinamento de mesários, auxílio técnico em carga
e preparação de urnas eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais itens
informatizados relativos ao pleito eleitoral.

 

� Dias de entre turnos: além das atividades previstas para os dias posteriores à
Eleição, correção de erro/falhas identificados, durante o 1º Turno, em equipamentos e
rotinas informatizadas do processo eleitoral, bem assim auxílio na preparação de urnas
e equipamentos informatizados para a execução do 2º Turno.

 

� Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana
da Eleição: tem a finalidade de na forma da atual legislação trabalhista, de forma
acordada, promover o deslocamento, na semana das eleições, do descanso semanal
remunerado (DSR), assegurando o direito do trabalhador e desonerando a
Administração quanto à incidência de verbas extraordinárias.

 

 

4. Qualificação dos profissionais

 

Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos comprovados em
operação de microcomputadores e, de preferência, experiência em atividades de
técnico de urna em pleitos eleitorais anteriores.

 

A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a apresentação de
certificados e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições de ensino ou
órgãos idôneos no âmbito estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do emissor,
bem assim que comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária mínima de
120 (cento e vinte) horas de curso e com no máximo 03 (três) anos de emissão.

 

A experiência de atuação em eleições anteriores como técnico de urna, comprovada
por registro na CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela Zona Eleitoral de
atuação e que abone conduta anterior, supri as exigências anteriores.
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Os profissionais são enquadráveis na convenção coletiva de Técnicos de Informática.

 

Em hipótese alguma será admitida a alocação nos postos de trabalho de
filiados a partidos políticos, parentes até o 3º grau de candidatos,
estagiários ou afins, servidores ou empregados com vínculo com a
administração pública federal, estadual ou municipal, para a prestação dos
serviços objeto deste projeto básico e disposições das Resoluções nº 07 e
09, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho Nacional de
Justiça, sendo exigida declaração, sob as penas da Lei, para este fim.

 

 

5. Locais de apresentação

 

� Pós treinamento, Antevéspera das Eleições e entre turnos, este último se
houver: Município-sede do Cartório Eleitoral (o local exato será designado durante a
fase de seleção ou treinamento).

 

� Véspera e dia das Eleições: Locais de Transmissão, de Votação da Zona Eleitoral
de alocação, conforme determinado pelo Contratante.

 

6. Deslocamento

 

O CONTRATANTE poderá transferir, sem qualquer custo adicional, os postos de serviço
contratados para outros locais distintos dos indicados, em quaisquer Locais de
Votação e municípios da área de abrangência da respectiva Zona Eleitoral e/ou na
respectiva área de abrangência do NAT, bastando apenas comunicar à CONTRATADA
tal ocorrência e prover os meios de transporte.

 

6.1 Os Núcleos de Apoio Técnico – NATs, têm a seguinte área de abrangência:

 

NAT Área Zonas Abrangidas PA – Postos de
Atendimento

Maceió  I

1ª, 2ª, 3ª e 54ª (Maceió)

6ª (Atalaia)

PA (Capela)

8ª (Pilar)

PA (Santa Luzia do Norte)

15ª (Rio Largo)
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26ª (Marechal Deodoro)

Arapiraca II

20ª (Traipu)

22ª (Arapiraca)

29ª (Batalha)

44ª (Girau do Ponciano)

49ª (São Sebastião)

55ª (Arapiraca)

Palmeira dos Índios  III

5ª (Viçosa)

10ª (Palmeira dos Índios)

28ª (Quebrangulo)

45ª (Igaci)

31ª (Major Isidoro)

46ª (Cacimbinhas)

Delmiro Gouveia    IV

27ª (Mata Grande)

PA (Piranhas)

39ª (Água Branca)

40ª (Delmiro Gouveia)

Santana do Ipanema V

11ª (Pão de Açúcar)

19ª (Santana do Ipanema)

PA (Olho Dágua das Flores)

50ª (Maravilha)

51ª (São José da Tapera)

União dos Palmares VI

9ª (Murici)

16ª (São José da Laje)

PA (Colônia Leopoldina)

53ª (Joaquim Gomes)

21ª (União dos Palmares)

Penedo VII

13ª (Penedo)

7ª (Coruripe)

PA (Igreja Nova)

PA (Junqueiro)
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37ª (Porto Real do Colégio)

PA (Piaçabuçu)

Porto Calvo VIII

PA (Passo de Camaragibe)

14ª (Porto Calvo)

17ª (São Luis do Quitunde)

PA (Maragogi)

33ª (Porto de Pedras)

PA (Matriz de Camaragibe)

São Miguel dos Campos IX

PA (Anadia)

34ª (Senador Teotônio Vilela)

PA (Junqueiro)

18ª (São Miguel dos Campos)

47ª (Campo Alegre)

48ª (Boca da Mata)

PA (Anadia)

PA (Maribondo)

PA (Limoeiro de Anadia)

 

 

7. Horário de trabalho

 

Na execução do contrato será observado o limite de 08 (oito) horas diárias e 44
(quarenta e quatro) horas semanais.

 

O horário de trabalho, observado o intervalo de 1 hora para refeição, será determinado
conforme o especificado abaixo:

 

� Treinamento, Preparação de cartórios, locais de votação e de transmissão
e urnas: Jornada de 8 (oito) horas

� Antevéspera das eleições: Jornada de 8 (oito) horas;

� Véspera das eleições: deverá acompanhar o horário do cartório sede do NAT,
dentro de uma perspectiva inicial limitante das 7 às 19 horas, ou seja, de 12 (doze)
horas diárias, já ponderado o intervalo de refeição; e,

� Dia das eleições: das 7 horas até o encerramento da votação e o recolhimento das
Memórias de Resultado - MRs e das urnas eletrônicas, tendo como horário limite inicial
22 horas, sou seja, de 15 (quinze) horas diárias, já ponderado o intervalo de refeição;
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�Dias posteriores à Eleição: jornada de 8 (oito) horas

 

Obs.: 1) Para a comprovação de número de horas trabalhadas, observados os limites
contratados, a contratada deve apresentar controle de ponto a ser
confirmado/abonado pela Chefia de Cartório onde o prestador de serviço esteja
desempenhando suas atividades. Conforme modelo constante do Anexo I-D.

 

Obs.: 2) Não há previsão de execução de serviços extraordinários. Deve a contratada
realizar o controle de frequência, abonado pelas respectivas fiscalizações do TRE, para
a identificação de eventuais bancos de horas positivos (excedente de jornada) e
negativos (subjornada) de forma a promover o encontro destas horas;

 

Obs.: 3) A Contratada deve orientar seus colaboradores e respeitar o deslocamento do
DSR – Descanso Semanal Remunerado, na semana das eleições;

 

8. Prazos

 

A empresa contratada deverá remeter ao TRE-AL, até o dia 10 de setembro de 2020,
listagem impressa e consolidada por município, contendo o nome completo e o título
eleitoral dos profissionais envolvidos, assim como os documentos comprobatórios de
qualificação.

 

Deverá de igual forma fornecer arquivo em meio magnético com dados e layout
definido em anexo deste projeto básico.

 

 

9. Treinamento

 

Os treinamentos de preparação e de avaliação dos profissionais, com o objetivo de
transmitir aos participantes as peculiaridades e os procedimentos adotados durante o
pleito, serão ministrados pelos mesmos servidores do TRE-AL designados aos
Cartórios Eleitorais.

 

Tais atividades, em caráter de seleção e eliminatórias, serão executadas na segunda
quinzena de setembro/2020, com carga horária mínima de 6 (seis) horas, divididas em
no máximo dois turnos de 3 (três) horas para cada turma.

 

Os custos com a convocação de pessoal, com o deslocamento pertinente e com o
fornecimento do ambiente adequado serão assumidos pela empresa contratada, de
acordo com a seguinte estrutura:

 

�Máximo de 15 (quinze) treinandos por sala, já considerados eventuais sobre
recrutados para o processo de seleção por parte da empresa e espaço aos
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treinadores;

� Duração máxima 01 (um) dia para o treinamento de todas as turmas de treinandos;

� As salas devem funcionar num mesmo local;

� Fornecer data show para cada sala de projeção por local, que comporte as turmas de
treinandos do dia para a exibição de mídia digital;

� Fornecimento de apontador óptico, quadro branco, apagador e pincel para quadro
branco para os instrutores;

� Fornecer canetas e blocos de anotação para os todos os técnicos, inclusive para o
pessoal destinado à reserva técnica, que adiante se definirá;

� Fornecer lanche aos treinandos, do tipo água, café e biscoitos, no mínimo.

� Ao ocorrer não aceitação de qualquer profissional após a avaliação realizada pelo
instrutor do treinamento, ficará a empresa contratada obrigada a fornecer substituto
imediatamente.

� Fornecer 04 (quatro) mesas para computadores/notebook que, em sendo
necessários, serão providos pelo TRE;

� Fornecer 04 (quatro) mesas para urna eletrônica.

 

 

10. Estratégia de Contratação

 

A modalidade licitatória recomendada é o PREGÃO, este instituído pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002 e, subsidiariamente, pelas Leis nº 8.078/90, 8.666/93, 9.784/99 e suas
alterações, bem como pelos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000, 3.693, de 20/12/2000,
e 3.697, de 21/12/2000.

 

11. Valor estimado

 

R$ XXXXXXX (XXXXXX) para o 1º turno, e R$ yyyyy(dyyyyyyyyy) para o 2º turno, se
houver.

 

12. Recursos Orçamentários

 

As despesas decorrentes da contratação do pessoal técnico de apoio serão cobertas
com recursos do programa de trabalho Gestão do Processo Eleitoral, Ação, Pleitos
Eleitorais, Elemento de Despesa 3390.39.79 – Serv. De Apoio Administrativo, Técnico e
Operacional, O. Das Eleições 2020.

 

 

13. Obrigações da Contratada
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São obrigações da empresa contratada:

 

a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;

 

b) manter preposto para acompanhamento do contrato;

 

c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de termo
de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível;

 

d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à
contratação;

 

e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao pessoal
contratado;

 

f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção,
contratação e deslocamento dos profissionais;

 

g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos
empregados ou cooperados;

 

h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação;

 

i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado
com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2020”, nome, R.G. E e título de
eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-crachá, em
triplex 300g, de até quatro cores, formato 100 X 150mm, acabamento com furo e
cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o TRE e colher sua aprovação até a
data de início dos treinamentos;

 

j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a
seguinte inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2020” em tipo uniforme de letras e
números em dimensão que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve fornecido
para o TRE e colher sua aprovação, para o caso de fornecimento de camisa, devem ser
fornecidas no mínimo 02 (duas) camisetas por contratado;

 

k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão de
incompatibilidades funcionais ou de certificação;

 

l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,
conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística;
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m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça;

 

n) Apresentar para fins de recebimento toda a comprovação de pagamento das
obrigações trabalhistas com seus contratados, inclusive folha de pagamentos com
memória de cálculo e demais documentações comprobatórias exigidas pela gestão
contratual e/ou unidade de contabilidade e controle do TRE/AL;

o)ter sistema informatizado que permita os registros de ponto, atraso, ausências,
horas extras e horas faltantes em tempo real, adequado às Portarias nº 1510/09 e
373/2011 do Ministério de Trabalho;

 

p)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 (cinco)
máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados
por dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua proteção individual e
correto descarte de material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19;
bem assim instruir seus colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos
itens;

 

q)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70° INPM por
contratado;

 

r)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de
prevenção de contágio para o COVID-19.

 

 

14. Obrigações do Contratante

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

 

14.1. Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os
atos de execução do contrato;

 

14.2. Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento
das prestações contratuais da empresa contratada;

 

14.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;

 

14.4 Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do
material;

 

14.5. Fiscalizar a execução do contrato;
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15. Pagamento

 

15.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem por cento)
do valor total do contato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 (oito)
dias úteis, contados a partir da apresentação de folha de pagamento ou documento
equivalente devidamente quitado, havendo a retenção apenas quanto aos valores
pendentes de recolhimento do INSS e FGTS, se houver obrigatoriedade, sendo exigido
o respectivo atesto.

 

15.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de
notas fiscais;

 

15.3. Não será admitido pagamento antecipado;

 

15.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas
pela legislação fiscal;

 

15.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima.

 

15.6. A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3
dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota
fiscal, comprovantes dos serviços prestados (conforme edital),
comprovantes de pagamento assinados pelos prestadores (ou
comprovantes de depósito em conta bancária), comprovantes de
pagamento dos tributos incidentes (ISS, se for o caso; FGTS; INSS),
declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação)
e outros exigidos no edital ou que julgar importantes ao atesto.

 

15.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa,
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e
atestados.

 

15.8. O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da apresentação de
todos os documentos necessários ao pleno atesto pela fiscalização contratual, desde
que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive obrigações fiscais e
trabalhistas.

 

15.9. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria
nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação.

 

15.10. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa
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jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado
pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o
prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do
despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a
comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for
o caso, conforme a legislação.

 

15.11. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a
contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada
pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo
com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não
apresentação de declaração será automaticamente entendida como situação normal de
retenção tributária.

 

15.12. Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser glosadas
cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela contratada
que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da
União (conforme edital).

 

15.13. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação dos
serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não
sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.

 

15.14. A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal de
MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados
localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e
prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município
competente.

 

15.15. A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na contratação,
não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de solicitação
formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e
autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. Seu faturamento só
ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que houve o
reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os
pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de
tributos incidentes, se houver.

 

16. Gestão Contratual

 

Os gestores terão as seguintes atribuições:

 

16.1. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do Edital;

 

16.2. Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou
cooperados da empresa contratada;
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16.3. Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou com
incompatibilidades funcionais;

 

16.4. Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula contratual;

 

16.5. Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula contratual;

 

16.6. Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que atendidas
as obrigações contratuais;

 

16.7. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização de
pagamentos.

 

17. Garantia Contratual

 

Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar a garantia
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato.

 

18. Parâmetros para Formulação das Propostas – carecendo de revisão pela
unidade competente

 

18.1. O valor de remuneração por indivíduo alocado deverá ser fixado pelo piso da
pertinente convenção coletiva de trabalho para a categoria: Técnico de Informática –
Jornada de 8 horas diárias;

 

18.2. As demais despesas e custos fixos, devem ser considerados per si, de empresa
a empresa. As planilhas de custos para formulação de propostas dos licitantes devem
ser as mesmas sugeridas pela unidade competente do TRE;

 

 

19. Formulação da Proposta de Preço

 

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

 

1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso;

 

2. A descrição completa dos serviços ofertados;
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3. Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias;

 

4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias a
prestação contratual, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias e
trabalhistas.

 

20. Formação de Preços

 

Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em consonância com os
Anexos a seguir relacionados, considerando-se a legislação vigente.

 

Anexo II-A – Planilha de Custos e Formação de Preços por Posto (Valores mensais)

Anexo II-B – Planilha de Treinamento

Anexo II-C  – Proposta de Preço

Anexo II-D - Quadro de Acompanhamento

 

 

Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá conforme
planilha própria.

 

1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para que os Apoios
Técnicos tomem conhecimento dos sistemas informatizados, tecnologias e
procedimentos que serão utilizados nas eleições.

 

2. Os preços do treinamento e contratação serão compostos da seguinte forma:

 

2.1. Valor da “Gestão do treinamento”;

2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”;

2.3. Valor por “Transporte intermunicipal”

2.4. Valor por “Transporte municipal”;

2.5. Valor por “Refeição”; e

2.6. Valor por “Aluno”.

 

 

 

21. Sanções Contratuais
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O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:

 

21.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas,
aplicar outras mais severas;

 

21.2. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor
total do contrato, em virtude de atraso no cumprimento das obrigações estabelecidas
(exceto quanto às referentes à prestação dos serviços na antevéspera, véspera e dia
do referendo, que será considerado, conforme o caso, descumprimento parcial ou
total), até o limite de 5 (cinco) dias;

 

21.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

 

21.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

 

21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito eleitoral;

 

21.6. As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser
impostas cumulativamente com as de multa;

 

21.7. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa;

 

21.8. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato.
Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta,
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

 

22. Distribuição e quantificação dos técnicos

 

NAT QTD DE TÉCNICOS

Maceió      05

Arapiraca 04

Palmeira dos Índios 02
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Delmiro Gouveia 02

União dos Palmares 02

Penedo      02

Porto Calvo      02

São Miguel dos Campos 02

Santana do Ipanema 02

Total 23

 

 

23. Vigência

 

O contrato terá vigência de até o dia 31 de dezembro do ano em curso.

 

 

24. Qualificações:

 

Técnicas:

 

a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de capacidade
técnica, em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprovem ter a licitante fornecido serviços compatíveis em
características com os objetos da presente licitação;

 

b) A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica através de
certidões ou atestados de serviços similares de complexidade logística, qualificação de
mão de obra e operacional equivalente ou superior.

 

Financeiras:

 

a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a
contratação;

 

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
Edital 51 (0753770)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 720



distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no
domicílio da pessoa física há menos de 90 (noventa dias) da data de abertura do
certame;

 

c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a
ser verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social,
comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral –
SG superiores a 1 (um).

 

Os documentos de qualificação acima enumerados servem para assegurar,
com algum grau de confiança, que a empresa que será contratada será
capaz de fornecer os bens ou serviços adquiridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

(Valores mensais)

 

 

                

                

Edital 51 (0753770)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 721



Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000  

Licitação nº:        / 2020  

 

                            Dia
      /      /       às       h      min

 

               

Discriminação dos Serviços

(dados referentes à contratação)

 

               

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)   

Município/UF   

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020  

Sindicato da categoria Técnico em
Informática – 8h  

 

Identificação do serviço

 

               

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

QUANTIDADE
TOTAL A
CONTRATAR
(EM FUNÇÃO DA
UNIDADE DE
MEDIDA)

 

Posto de Serviço Posto 1  

 

  Tipo da contratação:

 

                   

( ) Terceirizada                
( ) Regime da CLT

 
   v            

(   )
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(  ) Trabalho temporário
(Lei
6.019/74)                       

   
Trabalho
por prazo
determinado
(Lei
9.601/98)

           

                

Regime Tributário:

 

            (  ) Lucro
Real               

            (  ) Lucro

           Presumido

 

               

                

Mão de obra vinculada à
execução contratual

 
               

DADOS
COMPLEMENTARES
PARA COMPOSIÇÃO
DOS CUSTOS
REFERENTE À MÃO DE
OBRA

 

               

           1 Tipo de serviço (mesmo serviço com
características distintas)   

2 Salário normativo da categoria profissional R$  

3 Categoria profissional (vinculada à execução
contratual)

Técnico em
Informática 

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)   

REGIME DE TRIBUTAÇÃO :
                                                                                                    

 

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO                
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SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO  

1 COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO Quantidade

Valor
Unitário
(R$)

Total
(R$)  

A Valor dos serviços  R$ 0,00 0,00  

B Outros
(especificar):     

Total   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00 

 2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  

A INSS   

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO   

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO  

1 COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO DADOS VALOR

(R$)  

A Salário-base R$ R$  

B Adicional de
periculosidade    

C Adicional de
insalubridade    

D Outros (especificar):    

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$  

 

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

A Transporte R$  

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica,
entre outros) R$  

C Assistência médica e familiar   

D Auxílio-Creche   

E Seguro de vida, invalidez e funeral   

F Outros (especificar) – Assiduidade   

TOTAL R$  

 

MÓDULO 3 – INSUMOS
DIVERSOS

 

2. INSUMOS
DIVERSOS

VALOR
(R$)

A
Uniformes
(crachá e
Camiseta)

R$

B Álcool em
gel 70º INPMR$

C Máscaras
Descartáveis R$

D

Outros
(marcador
permanente
e sacos de
lixo)

R$

 

 

 

MÓDULO 4 –
ENCARGOS SOCIAIS E
TRABALHISTAS
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TRABALHISTAS

 

 

Submódulo 4.1 -
Encargos
previdenciários, FGTS e
outras contribuições

 

       

4.1. Encargos previdenciários, FGTS
e outras contribuições % VALOR

(R$)  

A INSS    

B SESI ou SESC    

C SENAI ou SENAC    

D INCRA    

E Salário-educação    

F FGTS    

G Seguro acidente do trabalho    

H SEBRAE    

TOTAL     

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

A 13º (décimo terceiro) salário   

B
Incidência dos encargos
previstos no Submódulo 4.1.
sobre 13º (décimo terceiro)
salário

  

TOTAL   

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR
(R$)  

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

  

B.1

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

  

TOTAL   

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão   

A Aviso-prévio indenizado   

B Incidência do FGTS sobre
aviso-prévio indenizado   

C
Multa sobre FGTS e
Contribuições sociais sobre o
aviso-prévio indenizado

  

 C.1 – FGTS (40%)   

 C.2 – Contribuição Social (0%)
– Lei nº 13.932/2019   

D Aviso-prévio trabalhado   

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

  

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

  

 F.1 – FGTS (40%)   

 F.2 – Contribuição Social (0%)
– Lei nº 13.932/2019   

TOTAL   

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional
ausente

VALOR
(R$)  

Férias e terço constitucional
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A Férias e terço constitucional
de férias   

B Ausência por doença   

C Licença-paternidade   

D Ausências legais   

E Ausência por acidente de
trabalho   

F Outros (especificar)   

Subtotal   

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

  

TOTAL   

 

QUADRO-RESUMO –
MÓDULO 4 –
ENCARGOS SOCIAIS E
TRABALHISTAS

 

    

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR
(R$)  

4.1 Encargos previdenciários,
FGTS e outras contribuições   

4.2 13º (décimo terceiro) salário   

4.3 Afastamento maternidade   

4.4 Custo para rescisão   

4.5 Custo de reposição do
profissional ausente   

TOTAL   
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MÓDULO 5 – CUSTOS
INDIRETOS, TRIBUTOS
E LUCRO

 

      

5 CUSTOS INDIRETOS,
TRIBUTOS E LUCRO % VALOR

(R$)  

A Custos indiretos    

B Lucro    

C Tributos    

C.1 Tributos federais    

 PIS    

 COFINS    

 INSS    

C.2 Tributos estaduais
(ICMS)    

C.2 Tributos municipais
(ISS)    

TOTAL   

Nota 1: Base de cálculo
“Custos indiretos”
(Módulo 1 + Módulo 2 +
Módulo 3 + Módulo 4)

      

Nota 2: Base de cálculo
“Lucro” (Módulo 1 +
Módulo 2 + Módulo 3 +
Módulo 4 + “custos
indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo
“Tributos” é o valor do
faturamento

      

 

QUADRO-RESUMO DO
CUSTO POR
EMPREGADO
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MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO
CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)  

A Módulo 1 – Composição da
remuneração   

B Módulo 2 – Benefícios
mensais e diários   

C Módulo 3 – Insumos diversos   

D Módulo 4 – Encargos sociais
e trabalhistas   

Subtotal (A+B+C+D)   

              E Módulo 5 – Custos indiretos,
tributos e lucro   

VALOR TOTAL   

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

 

PLANILHA DE TREINAMENTO
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                      Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de
TI                                                               

 

              
Qtde.

Valor
unitário Valor total

1. Gestão do treinamento 1   

2. Ambientes do treinamento 1   

3. Transporte intermunicipal 18   

4. Transporte municipal 5   

4. Refeição 23   

6. Alunos 23   

Sub Total  

Incidência Tributária (10,15%)  

Total  

     

                                                                                 ]

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

 

1. Gestão do Treinamento  

Descrição Qtde.Unitário Total

Auxiliar de RH 1   

Total  

 

2. Ambientes do treinamento
 

Descrição Qtde.Unitário Total

Sala de Treinamento 30 Pessoas 1    
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ANEXO IV

 

MODELO DE PROPOSTA

 

 

 

 

SERVIÇOSUBITEMDESCRIÇÃO
  
PERÍODO

 

VALOR
MENSAL

VALOR

 PROPORCIONAL
QUANTIT. DE
FUNCIONÁRIOS

VALOR
TOTAL

Contratação  
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Item

 

 

 

Apoio
Técnico
de TI

1 e
Treinamento  

   R$

2 Valor Mensal
– 1º T

01/11/20
a
18/11/20

 

R$ R$ 23 R$

                                                                     TOTAL – 1º TURNO R$

1 Valor Mensal
– 2º T

19/11/20
a
30/11/20

R$ R$ 5 R$

                                                                                              TOTAL DO 2º
TURNO R$

VALOR TOTAL GLOBAL R$
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Anexo V

 

 

                                           Quadro de Acompanhamento

 

 

Quadro de Acompanhamento – Contrato TRE/AL nº XXXX/2020

Zona Eleitoral:  Período de Apuração:  

Prestador de
Serviço CPF e Título Horas

Normais
Adicional
Noturno Obs.: Total de

Horas

      

      

ATESTO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS FORAM EXECUTADOS
DE ACORDO COM O PREVISTO EM CONTRATO.

 

(assinatura e qualificação/carimbo do chefe de cartório)

Data
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(assinatura e qualificação/carimbo do fiscal do contrato)

Data

 

 

(assinatura e qualificação/carimbo do fiscal do contrato)

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO VI

Minuta de Contrato

 

CONTRATO Nº XX/2020

Processo nº 0008814-33.2019.6.02.8000

 

MINUTA

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE O 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
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por seu Vice-Presidente,  no exercício da Presidência, Desembargador Otávio Leão
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº
215.430, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, e a empresa __________, situada na
_______________, 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 à Rua
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, com
fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e no Edital do Pregão
Eletrônico n° 60/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

                        Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n°
10.520/02, 8.666/93 e regulamentações.

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de
Ética) do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,  as Instruções Normativas SEGES/MPDG
nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de
janeiro de 2010, a  Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro
de 2013, a Instrução Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, e, no que
couber, os demais preceitos de direito público e, supletivamente, notadamente nos
casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem como a
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017,
disponível no site www.tre-al.gov.br .

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

 

                   O presente contrato tem como objeto o fornecimento de mão de obra para
atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos
e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I do
edital do PE nº 60/2020 e seus anexos.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de
execução encontram-se descritas no ANEXO I e nos demais itens do Edital do Pregão
Eletrônico nº 60/2020.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o
regime de empreitada por preço global.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

 

O valor total do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ ___________
(______________________), conforme proposta constante nos autos e de acordo com a
tabela abaixo:
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Item

SERVIÇOSUBITEMDESCRIÇÃO
  
PERÍODO

 

VALOR
MENSAL

VALOR

 PROPORCIONAL
QUANTIT. DE
FUNCIONÁRIOS

VALOR
TOTAL

 

 

 

Apoio
Técnico
de TI

1
Contratação
e
Treinamento

 

 
   R$

2 Valor Mensal
– 1º T

01/11/20
a
18/11/20

 

R$ R$ 23 R$

                                                                     TOTAL – 1º TURNO R$

1 Valor Mensal
– 2º T

19/11/20
a
30/11/20

R$ R$ 5 R$

                                                                                              TOTAL DO 2º TURNO R$

VALOR TOTAL GLOBAL R$

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução
deste contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro.

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

 

                      O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem
por cento) do valor total do contato por turno, após a realização da eleição, no prazo
de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da apresentação de folha de pagamento ou
documento equivalente devidamente quitado, havendo a retenção apenas quanto aos
valores pendentes de recolhimento do INSS e FGTS, se houver obrigatoriedade, sendo
exigido o respectivo atesto.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para
efeito de emissão de notas fiscais.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não será admitido pagamento antecipado.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções
tributárias determinadas pela legislação fiscal.
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PARÁGRAFO QUARTO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não
executadas.

 

PARÁGRAFO QUINTO - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou
desacompanhada da documentação requerida acima implicará na sua devolução à
CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir
da data de sua reapresentação.

 

PARÁGRAFO SEXTO - 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 SÉTIMO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

 

PARÁGRAFO OITAVO - A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no
prazo de 3 dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota
fiscal,

comprovantes dos serviços prestados (conforme edital), comprovantes de pagamento
assinados pelos prestadores (ou comprovantes de depósito em conta bancária),
comprovantes de pagamento dos tributos incidentes (ISS, se for o caso; FGTS; INSS),
declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros
exigidos no edital ou que julgar importantes ao atesto.

 

PARÁGRAFO NONO - O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de
cada etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados,
comprovados e atestados.

 

PARÁGRAFO DEZ - O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da
apresentação de todos os documentos necessários ao pleno atesto pela fiscalização
contratual, desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive
obrigações fiscais e trabalhistas.

 

PARÁGRAFO ONZE - Deverão constar os dados completos da conta bancária para
crédito na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação.

 

PARÁGRAFO DOZE - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da
mesma pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será
previamente comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para
autorização. Neste caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no
dia posterior ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por
CNPJ diverso, a comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor
da nota, se for o caso, conforme a legislação.

 

PARÁGRAFO TREZE - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de
algum tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração
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original assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e
situação, de acordo com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao
pagamento. A não apresentação de declaração será automaticamente entendida como
situação normal de retenção tributária.

 

PARÁGRAFO QUATORZE - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL
poderão ser glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores
devidos pela contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia
de Recolhimento da União (conforme edital).

 

PARÁGRAFO QUINZE - A contratada observará a legislação municipal do local de
prestação dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se
for o caso. Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento
antecipado.

 

PARÁGRAFO DEZESSEIS - A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da
legislação municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe
são prestados localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS
na nota fiscal e prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do
município competente.

 

PARÁGRAFO DEZESSETE - A ocorrência excepcional e justificada de serviços não
previstos na contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá
ser objeto de solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas
áreas competentes e autorização pelo Ordenador em processo administrativo
apartado. Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização,
de que houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não
prejudicar os pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de
recolhimento de tributos incidentes, se houver.

 

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

EM = I x N x VP,

 

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

 

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
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         365                             365

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

 

            As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à
conta dos recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
consignados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
0107671 (Pleitos Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

A contratada se obriga a:         

 

a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;

 

b) manter preposto para acompanhamento do contrato;

 

c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de termo
de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível;

 

d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à
contratação;

 

e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao pessoal
contratado;

 

f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção,
contratação e deslocamento dos profissionais;

 

g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos
empregados ou cooperados;

h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação;

i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado
com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2020”, nome, R.G. E e título de
eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-crachá, em
triplex 300g, de até quatro cores, formato 100 X 150mm, acabamento com furo e
cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o TRE e colher sua aprovação até a
data de início dos treinamentos;
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j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a
seguinte inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2020” em tipo uniforme de letras e
números em dimensão que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve fornecido
para o TRE e colher sua aprovação, para o caso de fornecimento de camisa, devem ser
fornecidas no mínimo 02 (duas) camisetas por contratado;

 

k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão de
incompatibilidades funcionais ou de certificação;

 

l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,
conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística;

 

m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça;

 

n) Apresentar para fins de recebimento toda a comprovação de pagamento das
obrigações trabalhistas com seus contratados, inclusive folha de pagamentos com
memória de cálculo e demais documentações comprobatórias exigidas pela gestão
contratual e/ou unidade de contabilidade e controle do TRE/AL;

 

o)ter sistema informatizado que permita os registros de ponto, atraso, ausências,
horas extras e horas faltantes em tempo real, adequado às Portarias nº 1510/09 e
373/2011 do Ministério de Trabalho;

 

p)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 (cinco)
máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados
por dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua proteção individual e
correto descarte de material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19;
bem assim instruir seus colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos
itens;

 

q)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70° INPM por
contratado;

 

r)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de
prevenção de contágio para o COVID-19;

 

s) manter, durante toda a execução do contrato, ascondições de habilitação e
qualificação técnica exigidas nalicitação.

 

t) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos
encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
durante a execução dos serviços objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a
execução total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual,
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e
expressa anuência do TRE/AL.

 

PARÁGRAFO SEXTO - 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 SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

 

a)

 

b) Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das
prestações contratuais da empresa contratada;

 

c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;

 

d) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do
material;
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e) Fiscalizar a execução do contrato.

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

 

               O prazo de vigência deste contrato terá início a partir da data de sua
assinatura e fim no dia 31 de dezembro de 2020, podendo se encerrar antes, caso haja
a solução de suas obrigações.

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

 

                  

                   A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser:

 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da
Lei mencionada; ou

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que
haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;
ou

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

 

PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O
contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o seu objeto.

 

PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem
direito, inclusive aqueles decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus
empregados, até o limite do valor dos danos comprovados, sem prejuízo das
penalidades aplicáveis.

 

CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

           Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
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SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o
contratado que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I - não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à
contratada:

 

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

 

b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor
total do contrato, em virtude de atraso no cumprimento das obrigações estabelecidas
(exceto quanto às referentes à prestação dos serviços na antevéspera, véspera e dia
do referendo, que será considerado, conforme o caso, descumprimento parcial ou
total), até o limite de 5 (cinco) dias;

 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito eleitoral.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão,
conforme o caso, ser impostas cumulativamente com as de multa.

 

TERCEIRO - A Administração, para a imposição das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla
defesa.
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PARÁGRAFO QUARTO - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da
garantia do contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da
perda total desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

 

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 licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução,
por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

 

PARÁGRAFO OITAVO - 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.

 

PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante 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 da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,    
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
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PARÁGRAFO QUATORZE - 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 ONZE - 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.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo
65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.

 

PARÁRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado
entre as partes.

 

CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 E À
PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA

 

             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão
Eletrônico nº XX/2020 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que
passam a integrá-lo, independentemente de transcrição.

 

CLÁUSULA TREZE - DA GARANTIA

                                                             

                   Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma
das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do
valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do
TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -     É condição para implementação de acréscimos,
supressões e eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a
adequação do valor da garantia prestada.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação
pertinente.
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PARÁGRAFO TERCEIRO -    A garantia somente será liberada após a execução de
todas as prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas
eventuais penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato.

 

PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou  fiança
bancária que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista.

 

PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a
comprovação de que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da
rescisão do contrato de trabalho, se for o caso.

 

PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto acima,
não ocorra após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto acima, caso haja solicitação de
resgate por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

CLÁUSULA QUATORZE - 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 QUINZE - DO FORO

 

       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

 

      E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado
pelos representantes a seguir:

 

Maceió, XX de XXXX de 2020.

 

 

 

Pelo TRE/AL
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Desembargador Otávio Leão Praxedes

 

 

Pela Empresa

 

Representante da empresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ANEXO VII

 

Pregão Eletrônico nº 60/2020

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  
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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  
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Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim             (  ) Não

 

 

 

ANEXO VIII

 

PLANILHAS PREENCHIDAS COM O VALOR ESTIMADO

                                                   

PLANILHA DE CUSTOS E
FORMAÇÃO DE PREÇOS POR
POSTO

               

(Valores mensais)

 
               

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000  
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Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000  

Licitação nº:        / 2020  

 

                            Dia
      /      /       às       h      min

 

               

Discriminação dos Serviços

(dados referentes à contratação)

 

               

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)   

Município/UF   

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020  

Sindicato da categoria Técnico em
Informática – 8h  

 

Identificação do serviço

 

               

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

QUANTIDADE
TOTAL A
CONTRATAR (EM
FUNÇÃO DA
UNIDADE DE
MEDIDA)

 

Posto de Serviço Posto 1  

 

  Tipo da contratação:

 

                   

( ) Terceirizada                
( ) Regime da CLT

 
   v            

(  ) Trabalho temporário
(Lei    

(   ) Trabalho
por prazo
determinado            
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6.019/74)                       (Lei
9.601/98)

                

Regime Tributário:

 

            (  ) Lucro
Real                

            (  ) Lucro

           Presumido

 

               

                

Mão de obra vinculada à
execução contratual

 
               

DADOS
COMPLEMENTARES
PARA COMPOSIÇÃO
DOS CUSTOS
REFERENTE À MÃO DE
OBRA

 

               

                   1 Tipo de serviço (mesmo serviço com
características distintas)   

2 Salário normativo da categoria profissional R$
3.065,00  

3 Categoria profissional (vinculada à execução
contratual)

Técnico em
Informática 

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)   

REGIME DE TRIBUTAÇÃO :
                                                                                                    

 

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO

 

               

Edital 51 (0753770)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 752



SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO  

1 COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO Quantidade

Valor
Unitário
(R$)

Total (R$)  

A Valor dos serviços  R$ 0,00 0,00  

B Outros
(especificar):     

Total   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00  

 2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  

A INSS   

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO   

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO  

1 COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)  

A Salário-base R$ 3.065,00 R$ 3.065,00  

B Adicional de
periculosidade    

C Adicional de
insalubridade    

D Outros (especificar):    

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.065,00  

 

MÓDULO 2 –
BENEFÍCIOS MENSAIS E
DIÁRIOS

 

       

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)  

A Transporte R$ 5,90  
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B Auxílio-Alimentação (vales, cesta
básica, entre outros) R$ 425,70  

C Assistência médica e familiar   

D Auxílio-Creche   

E Seguro de vida, invalidez e funeral   

F Outros (especificar) – Assiduidade   

TOTAL R$ 431,60  

 

MÓDULO 3 – INSUMOS
DIVERSOS

 

3. INSUMOS
DIVERSOS

VALOR
(R$)

A
Uniformes
(crachá e
Camiseta)

R$
37,79

B Álcool em
gel 70º INPM

R$
5,85

C Máscaras
Descartáveis

R$
327,75

D

Outros
(marcador
permanente
e sacos de
lixo)

R$
13,33

TOTAL DE
INSUMOS
DIVERSOS

R$
384,72

 

 

 

MÓDULO 4 –
ENCARGOS SOCIAIS E
TRABALHISTAS
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Submódulo 4.1 -
Encargos
previdenciários, FGTS e
outras contribuições

 

       

4.1. Encargos previdenciários,
FGTS e outras contribuições %   

A INSS 0,00% R$ 0,00  

B SESI ou SESC 1,50% R$ 45,98  

C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 30,65  

D INCRA 0,20% R$ 6,13  

E Salário-educação 2,50% R$ 76,63  

F FGTS 8,00% R$ 245,20  

G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 91,95  

H SEBRAE 0,60% R$ 18,39  

TOTAL 16,80% R$ 514,92  

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

A 13º (décimo terceiro) salário R$ 255,42  

 B
Incidência dos encargos previstos no
Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo
terceiro) salário

R$ 42,91  

TOTAL R$ 298,33  

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)  

A Afastamento maternidade R$ 2,27  

B
Incidência dos encargos previstos no
Submódulo 4.1. sobre afastamento R$ 0,38  
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maternidade

B.1
Incidência do Submódulo 4.1 sobre
remuneração e 13º salário recebidos
pelo substituto durante os 120 dias de
licença-maternidade

R$ 3,72  

TOTAL R$ 6,37  

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão   

A Aviso-prévio indenizado R$ 140,48  

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio
indenizado R$ 11,24  

C
Multa sobre FGTS e Contribuições
sociais sobre o aviso-prévio
indenizado

R$ 64,43  

 C.1 – FGTS (40%) R$ 64,43  

 C.2 – Contribuição Social (0%) – Lei nº
13.932/2019 0,00  

D Aviso-prévio trabalhado R$ 2,98  

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

R$ 0,50  

F Multa sobre FGTS e contribuições
sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 5,86  

 F.1 – FGTS (40%) R$ 5,86  

 F.2 – Contribuição Social (0%) – Lei nº
13.932/2019 R$ 0,00  

TOTAL  R$ 225,49  

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)  

A Férias e terço constitucional de férias R$ 340,56  

B Ausência por doença R$ 42,57  

C Licença-paternidade R$ 0,64  
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D Ausências legais R$ 8,51  

E Ausência por acidente de trabalho R$ 10,22  

F Outros (especificar)   

Subtotal R$ 402,49  

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

R$ 67,62  

TOTAL R$ 470,11  

 

QUADRO-RESUMO –
MÓDULO 4 –
ENCARGOS SOCIAIS E
TRABALHISTAS

 

    

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)  

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e
outras contribuições R$ 514,92  

4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 298,33  

4.3 Afastamento maternidade R$ 6,37  

4.4 Custo para rescisão R$ 225,49  

4.5 Custo de reposição do profissional
ausente R$ 470,11  

TOTAL R$ 1.515,22  

 

MÓDULO 5 – CUSTOS
INDIRETOS, TRIBUTOS
E LUCRO

 

      

5 CUSTOS INDIRETOS,
TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)  
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A Custos indiretos 5,00% R$ 269,83  

B Lucro 5,00% R$ 283,32  

C Tributos 10,15%   

C.1 Tributos federais    

 PIS 0,65% R$ 43,04  

 COFINS 3,00% R$ 198,65  

 INSS 4,50% R$ 297,98  

C.2 Tributos estaduais
(ICMS)    

C.2 Tributos municipais
(ISS) 2,00% R$ 132,44  

TOTAL R$ 1.225,26  

Nota 1: Base de cálculo
“Custos indiretos”
(Módulo 1 + Módulo 2 +
Módulo 3 + Módulo 4)

      

Nota 2: Base de cálculo
“Lucro” (Módulo 1 +
Módulo 2 + Módulo 3 +
Módulo 4 + “custos
indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo
“Tributos” é o valor do
faturamento

      

 

QUADRO-RESUMO DO
CUSTO POR
EMPREGADO

 

      

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
(VALOR POR POSTO) (R$)  

A Módulo 1 – Composição da
remuneração R$ 3.065,00  
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B Módulo 2 – Benefícios mensais
e diários R$ 431,60  

C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 384,72  

D Módulo 4 – Encargos sociais e
trabalhistas R$ 1.515,22  

Subtotal (A+B+C+D)   

              E Módulo 5 – Custos indiretos,
tributos e lucro R$ 1.225,26  

VALOR TOTAL R$ 6.621,80  
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ANEXO IX

                                   RESOLUÇÃO Nº 15.559/2014 do TRE/AL

                                                             (18/12/2014)

Institui o Código de Ética dos servidores do Poder Judiciário Eleitoral de Alagoas.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37da Constituição Federal de 1988, nos artigos
116 e 117 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como as disposições da
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999;

CONSIDERANDO o contido no Procedimento Administrativo nº 17.291/2014;

CONSIDERANDO que a missão institucional do Poder Judiciário Eleitoral, consistente em
garantir a legitimidade do processo eleitoral, exige que seus servidores atuem com
conduta ética compatível com a prestação do serviço público;

CONSIDERANDO, por fim, a decisão do Pleno Administrativo,

RESOLVE APROVAR O PRESENTE

CÓDIGO DE ÉTICA

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Fica instituído o Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas (TRE-AL), que estabelece os princípios e normas de conduta ética, sem
prejuízo da observância dos demais deveres e proibições legais e regulamentares.

Edital 51 (0753770)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 760

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui��o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui��o-federal-constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10991298/artigo-116-da-lei-n-8112-de-11-de-dezembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10990688/artigo-117-da-lei-n-8112-de-11-de-dezembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97937/regime-jur�dico-dos-servidores-publicos-civis-da-uni�o-lei-8112-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104076/lei-de-procedimento-administrativo-lei-9784-99


§ 1º Os princípios e normas de conduta ética contidos neste Código aplicam-se:

I – a todos os servidores do quadro do TRE-AL, incluídos os efetivos e os ocupantes de
cargo e função comissionada, lotados no Tribunal ou em Cartórios Eleitorais;

II – a todos os servidores de outros órgãos lotados no TRE-AL, incluídos os removidos,
requisitados, cedidos e os em exercício provisório;

III – aos estagiários e aos agentes particulares à disposição do TRE-AL, incluídos os
empregados das empresas contratadas;

IV – aos colaboradores, durante o período em que estejam auxiliando nas atividades do
TRE-AL; e

V – a todo aquele que, mesmo pertencendo à outra instituição, preste serviço ou
desenvolva qualquer atividade junto ao TRE-AL, seja na secretaria ou nos cartórios
eleitorais, de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem
retribuição financeira por parte do TRE-AL.

§ 2º No ato de posse dos servidores do TRE-AL deverá ser prestado compromisso de
cumprimento das normas de conduta ética contidas neste Código.

§ 3º O presente Código de Ética incidirá em todas as contratações de estágio e de
prestação de serviços, de forma a assegurar o alinhamento de condutas destes
agentes, durante a prestação contratual.

§ 4º Este Código não se aplica aos magistrados, os quais possuem regulação
deontológica própria.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

Art. 2º Este Código tem por objetivo:

I – tornar explícitos as normas deontológicas que regem a conduta dos servidores,
fornecendo parâmetros para que a sociedade possa aferir a integridade e a lisura das
ações adotadas por servidores do Judiciário Eleitoral;

II – estabelecer regras básicas sobre conflito de interesses e restrições às atividades
profissionais posteriores ao exercício do cargo; e

III – oferecer, através da Comissão de Ética, uma instância apuradora de desvios
deontológicos, mas, também, de consulta, visando a esclarecer dúvidas acerca da
conformidade da conduta do servidor com os princípios e normas de conduta nele
tratados.

CAPÍTULO III

DOS PRINCÍPIOS E NORMAS DE CONDUTA ÉTICA

Seção I

Dos Princípios e Valores Fundamentais

Art. 3º São princípios e valores fundamentais a serem observados pelos servidores do
TRE-AL no exercício do seu cargo ou função:

I – o interesse público, a preservação e a defesa do patrimônio público;

II – a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a transparência;

III – a honestidade, a dignidade, o respeito e o decoro;

IV – a qualidade, a eficiência e a equidade dos serviços públicos;

V – a integridade;
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VI – a independência, a objetividade e a imparcialidade;

VII – a neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica;

VIII – o sigilo profissional;

IX – a competência;

X – o desenvolvimento profissional;

XI – a lealdade;

XII – a tempestividade.

Parágrafo único. Os atos, comportamentos e atitudes dos servidores serão pautados
sempre por uma avaliação de natureza ética, de modo a harmonizar as práticas
pessoais com os valores institucionais.

Seção II

Dos Direitos

Art. 4º São direitos de todos os servidores do TRE-AL, além dos previstos em lei,
notadamente:

I – trabalhar em ambiente adequado;

II – ser tratado com equidade nos sistemas de avaliação e reconhecimento de
desempenho individual, remuneração, promoção e transferência, bem como ter acesso
às informações a ele inerentes;

III – estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor ideias,
pensamentos e opiniões.

IV – participar das atividades de capacitação e treinamento necessárias ao seu
desenvolvimento profissional, custeadas ou facilitadas pela Administração, respeitadas
as limitações orçamentárias e financeiras, a oportunidade e a conveniência
administrativas.

V – ser tratado por autoridades, colegas de trabalho e demais pessoas com quem se
relacionar em função do trabalho, com cortesia e respeito, inclusive quanto às
possíveis limitações pessoais;

Seção III

Dos Deveres

Art. 5º São deveres de todos os servidores do TER-AL, além de outros previstos em lei,
notadamente:

I – resguardar, em sua conduta pessoal, a integridade, a honra e a dignidade de sua
função pública, agindo em harmonia com os compromissos éticos assumidos neste
Código e os valores institucionais;

II – proceder com honestidade, probidade, lealdade, tempestividade e retidão,
escolhendo sempre, quando estiver diante de mais de uma opção, a que melhor se
coadune com a ética e com o interesse público;

III – representar imediatamente à chefia competente a respeito de todo e qualquer ato
ou fato que seja contrário ao interesse público, prejudicial ao TRE-AL ou à sua missão
institucional, de que tenha tomado conhecimento em razão do cargo ou função;

IV – tratar autoridades, colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais
pessoas com quem se relacionar em função do trabalho, com cortesia e respeito,
inclusive quanto às possíveis limitações pessoais;
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V – tratar os usuários do serviço público com cortesia e respeito, atentando para a
condição e as limitações de cada um, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção
de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social.

VI – evitar assumir posição de intransigência perante a chefia ou colegas de trabalho,
respeitando os posicionamentos e as ideias divergentes, sem prejuízo de representar
contra qualquer ato irregular ou ilegal, independentemente da hierarquia a que esteja
subordinado;

VII – apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas, evitando o uso de
vestuário e adereços que comprometam a boa apresentação pessoal, a imagem
institucional ou a neutralidade profissional;

VIII – conhecer e cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as boas
práticas formalmente descritas e recomendadas por autoridade competente do TRE-
AL, visando a desempenhar suas funções com competência e obter adequados níveis
de profissionalismo na realização dos trabalhos;

IX – empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, mantendo-se atualizado
quanto à legislação, às normas e instruções de serviço e aos novos métodos e técnicas
aplicáveis a sua área de atuação;

X – multiplicar no ambiente de trabalho informações e conhecimentos obtidos em razão
de treinamentos ou de exercício profissional e que possam contribuir para a eficiência
dos trabalhos realizados pelos demais servidores; XI – manter-se afastado de
quaisquer atividades ou relações que reduzam sua autonomia e independência
profissional, bem como sejam conflitantes, ou potencialmente conflitantes, com suas
responsabilidades profissionais;

XII – adotar atitudes e procedimentos objetivos e imparciais, em especial nas instruções
e relatórios que deverão ser tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente
nas evidências obtidas e organizadas de acordo com as normas aplicáveis;

XIII – manter sob sigilo dados e informações que a lei imponha natureza confidencial
obtidos no exercício de suas atividades ou, ainda, de natureza pessoal de colegas e
subordinados que só a eles digam respeito, aos quais, porventura, tenha acesso em
decorrência do exercício profissional, informando à chefia imediata ou à autoridade
responsável quando tomar conhecimento de que assuntos sigilosos estejam ou
venham a ser revelados;

XIV – facilitar e colaborar com a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de
direito, prestando toda colaboração ao seu alcance;

XVI– informar à chefia imediata, quando notificado ou intimado para prestar
depoimento em juízo sobre atos ou fatos de que tenha tomado conhecimento em
razão do exercício das atribuições do cargo ou função que ocupa;

XVII – declarar, expressamente, seu impedimento ou suspeição nas situações que
possam afetar o desempenho de suas atividades com independência e imparcialidade,
na forma definida neste Código;

XIII – observar a responsabilidade social e ambiental, no primeiro caso, privilegiando, no
ambiente de trabalho, a adoção de práticas que favoreçam a inclusão social e, no
segundo, de práticas que combatam o desperdício de recursos naturais e materiais e
evitem danos ao meio ambiente.

Seção IV

Das Vedações

Art. 6º Ao servidor do TRE-AL é vedada a prática de qualquer ato que atente contra a
honra e a dignidade de sua função pública, os compromissos éticos assumidos neste
Código e os valores institucionais, especialmente:

I – exercer quaisquer atividades incompatíveis com o exercício do seu cargo ou função;
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II – prestar consultoria técnica ou qualquer tipo de serviço a partidos políticos,
candidatos ou a qualquer pessoa física ou jurídica, ligada direta ou indiretamente ao
processo eleitoral, bem como a empresas licitantes ou contratadas pelo TRE-AL;

III – praticar ou compactuar, por ação ou omissão, direta ou indiretamente, com ato
contrário ao interesse público e à ética definida neste Código, mesmo que tal ato
observe as formalidades legais e não viole expressamente a lei;

IV – discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com
quem se relacionar em função do trabalho, em razão de preconceito ou distinção de
raça, sexo, orientação sexual, necessidades especiais, nacionalidade, naturalidade, cor,
idade, religião, tendência política, posição social ou quaisquer outras formas de
discriminação;

V – adotar qualquer conduta que interfira no desempenho do trabalho ou que crie
ambiente hostil, sobretudo e especialmente o assédio sexual de qualquer natureza e/ou
o assédio moral, no sentido de desqualificar outros, por meio de palavras, gestos ou
atitudes que ofendam a autoestima, a segurança, o profissionalismo ou a imagem;

VI – opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de
outro servidor ou magistrado do TRE-AL;

VII – atribuir a outrem erro próprio;

VIII – apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de outrem;

IX – fazer uso do cargo ou da função, bem como de informações privilegiadas obtidas
em razão do cargo ou função, para obter quaisquer favores, benesses ou vantagens
indevidas em beneficio próprio, de outrem, de grupos de interesses ou de entidades
públicas ou privadas;

X – desviar servidor, colaborador, prestador de serviço ou estagiário para atendimento
a interesse particular;

XI – manter sob subordinação hierárquica direta, em cargo ou função de confiança,
parente consanguíneo até o 3º grau e afim até o 2º grau, companheiro ou cônjuge;

XII – fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer outros trabalhos ou
documentos ainda não publicados, pertencentes ao TRE-AL, para utilização em fins
estranhos aos seus objetivos ou à execução dos trabalhos a seu encargo, sem prévia
autorização da autoridade competente;

XIII – divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer meio, de informações sigilosas
obtidas por qualquer forma em razão do cargo ou função e, ainda, de relatórios,
instruções e informações constantes em processos cujo objeto ainda não tenha sido
apreciado, sem prévia autorização da autoridade competente;

XIV – publicar, sem prévia e expressa autorização pareceres realizados no
desempenho de suas atividades no cargo ou função, cujo objeto ainda não tenha sido
apreciado;

XV – alterar ou deturpar, por qualquer forma, o exato teor de documentos,
informações, licitação de obra, lei ou decisão administrativa ou judicial;

XVI – solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, qualquer tipo de
ajuda financeira, gratificação, comissão, doação, presentes ou vantagens de qualquer
natureza, de pessoa física ou jurídica interessada na atividade do servidor;

XVII – solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, mesmo em
ocasiões de festividade, qualquer tipo de transporte, hospedagem ou favores de
particulares, de forma a permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua
probidade ou honorabilidade;

XVIII – usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por
qualquer pessoa;
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XIX – ausentar-se injustificadamente de seu local de trabalho;

XX – apresentar-se embriagado ou sob efeito de quaisquer drogas ilegais no ambiente
de trabalho, em situações que comprometam a imagem institucional;

XXI – receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte vedada ou ilegal;

XXII – cooperar com qualquer organização ou instituição que atente contra a moral, a
honestidade ou a dignidade da pessoa;

XXIII – utilizar sistemas e canais de comunicação do TRE-AL para a propagação e
divulgação de trotes, boatos, pornografia, propaganda comercial, político-partidária,
atividade terrorista, incitação à violência ou ao consumo de substância entorpecente, e
qualquer forma de discriminação;

XXIV – manifestar-se em nome do TRE-AL quando não autorizado e habilitado para tal,
nos termos da política interna de comunicação social;

XXV – participar de atividades político-partidárias, bem como utilizar vestimentas ou
adereços que contenham qualquer forma de propaganda ou conotação eleitoral ou
partidária;

XXVI – atuar como procurador ou intermediário de outro servidor deste Tribunal, ainda
que sem remuneração, em processo administrativo de qualquer espécie, exceto na
qualidade de defensor dativo, nomeado pela Administração, nos termos do § 2º do
artigo 164, da Lei nº 8.112/1990, ou como procurador na hipótese permitida no inciso
XI do artigo 117 do referido diploma legal.

§ 1º Não se incluem nas vedações deste artigo, os brindes ou a ajuda financeira que:

I – não tenham valor comercial;

II – sejam distribuídos por pessoas ou entidades de qualquer natureza a título de
cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas
comemorativas, desde que não ultrapassem ao correspondente a 3% (três por cento)
do vencimento básico do maior cargo da carreira; ou

III – sejam ofertados por autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que
houver reciprocidade.

§ 2º Os presentes que, por alguma razão, não possam ser recusados ou devolvidos
sem ônus para o servidor ou para a administração pública serão doados a entidades de
caráter filantrópico ou setores do Tribunal que tratem de aspectos históricos ou
culturais, a critério da Presidência.

Seção V

Das Situações de Impedimento ou Suspeição

Art. 7º O servidor deverá declarar seu impedimento ou suspeição nas situações que
possam afetar, ou parecer afetar, o desempenho de suas funções com independência
e imparcialidade, especialmente nas seguintes hipóteses:

I – participar de instrução de processo:

a) de interesse próprio, de cônjuge, de parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou
colateral, até o 3º grau;

b) em relação ao qual haja amizade íntima ou inimizade notória com algum dos
interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o
terceiro grau;

c) que envolva órgão ou entidade com o qual tenha mantido vínculo profissional nos
últimos dois anos, ressalvada, neste último caso, a atuação consultiva; ou
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d) que tenha funcionado ou venha a funcionar como advogado, perito, testemunha,
representante ou servidor do sistema de controle interno, ou se tais situações ocorrem
quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;

II – participar de qualquer missão ou tarefa que lhe tenha sido confiada, por meio de
justificativa reduzida a termo, quando estiver presente conflito de interesses; ou

III – esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo
cônjuge ou companheiro.

CAPÍTULO IV

DA GESTÃO DE ÉTICA

Seção I

Da Comissão de Ética

Art. 8º Fica instituída a Comissão de Ética do TRE-AL, com natureza consultiva e
investigativa, composta por três membros e respectivos suplentes, todos servidores
efetivos e estáveis, designados pelo Presidente do TRE-AL, dentre aqueles que nunca
sofreram punição administrativa ou penal.

§ 1º O mandato dos membros da Comissão será de 2 (dois) anos, permitida uma
recondução.

§ 2º O presidente da Comissão será indicado pelo Presidente do TRE-AL para mandato
de 2 (dois) anos, dentre os servidores titulares do cargo de Analista Judiciário.

Art. 9º Ficará suspenso da Comissão o membro que vier a ser indiciado criminalmente,
responder a processo administrativo disciplinar ou transgredir qualquer dos preceitos
deste Código, até o trânsito em julgado da decisão. Parágrafo único. Caso venha a ser
responsabilizado, o membro será automaticamente excluído da Comissão.

Art. 10. Nos casos de impedimento ou suspeição de membro titular da Comissão, será
convocado automaticamente o respectivo suplente.

Art. 11. Os membros da Comissão desempenharão suas atribuições sem prejuízo
daquelas inerentes a seus cargos efetivos, cargos em comissão ou funções
comissionadas.

Parágrafo único. Havendo necessidade, por decisão da Presidência, os trabalhos da
Comissão terão prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos de seus membros,
podendo, ainda, se for o caso, ser autorizada a dedicação integral e exclusiva à
Comissão.

Art. 12. Não haverá remuneração pelos trabalhos desenvolvidos na Comissão de Ética,
os quais serão considerados prestação de relevante serviço público e constarão na
ficha funcional dos servidores membros.

Seção II

Da Competência da Comissão de Ética

Art. 13. Compete à Comissão de Ética do TRE-AL:

I – apurar quaisquer irregularidades por meio de sindicância;

II – instaurar, em razão de denúncia fundamentada, desde que haja indícios suficientes,
procedimento sobre conduta que considerar passível de violação às normas éticas,
observados o contraditório e a ampla defesa;

III – arquivar, de ofício, as denúncias sem identificação do denunciante ou que não
atendam aos preceitos deste código;

IV – elaborar plano de trabalho específico, envolvendo, se for o caso, outras unidades
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do TRE-AL, objetivando criar eficiente sistema de informação, educação,
acompanhamento e avaliação de resultados da gestão de ética no TRE-AL;

V – propor e desenvolver, com a EJE, cursos, manuais, cartilhas, palestras, seminários
e outras ações de treinamento e disseminação deste código;

VI – dirimir dúvidas a respeito da interpretação e aplicação deste Código e deliberar
sobre os casos omissos, bem como, se entender necessário, fazer recomendações ou
sugerir à Presidência do TRE-AL normas complementares, interpretativas e
orientadoras de suas disposições;

VII – receber propostas e sugestões para o aprimoramento e modernização deste
Código e propor a elaboração ou a adequação de normativos internos aos seus
preceitos;

VIII – apresentar relatório de todas as suas atividades, ao final da gestão anual de cada
Presidente do TRE-AL, do qual poderá constar também avaliação da atualidade deste
Código e as propostas e sugestões para seu aprimoramento e modernização;

IX – apreciar as matérias que lhe forem submetidas;

X – desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade;

XI – comunicar, obrigatoriamente, aos órgãos competentes as irregularidades que a
Comissão de Ética do TREAL tiver ciência, quando envolverem, além de servidores,
pessoas não sujeitas à investigação pela referida comissão.

Parágrafo único. As decisões da comissão, precedidas de Relatório, serão publicadas
de forma sucinta no Diário de Justiça Eletrônico, contendo o número do procedimento.

Art. 14. Compete ao Presidente da Comissão de Ética:

I – convocar e presidir as reuniões;

II – nomear secretário, dentre os demais membros titulares;

III – orientar os trabalhos da Comissão, ordenar os debates, iniciar e concluir as
deliberações;

IV – convocar suplente (s);

V – comunicar ao Diretor-Geral do Tribunal o término do mandato de membro ou
suplente com trinta dias de antecedência ou, no caso de vacância, no prazo máximo de
cinco dias após a ocorrência.

Parágrafo único. O Secretário manterá registro de todas as reuniões da Comissão e
expedirá todas as comunicações em nome da Comissão.

Seção III

Do Funcionamento da Comissão de Ética

Art. 15. Os trabalhos da Comissão de Ética devem ser desenvolvidos com celeridade e
observância dos seguintes princípios:

I – proteção à honra e à imagem da pessoa investigada;

II – proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este
assim o desejar, e em observância à legislação;

III – independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos.

Art. 16. O resultado das reuniões da Comissão constará de ata aprovada e assinada
por seus membros.

Parágrafo único. Eventuais ausências às reuniões deverão ser justificadas pelos
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integrantes da Comissão.

CAPÍTULO V

DOS PROCEDIMENTOS APURATÓRIOS

Art. 17. A apuração da conduta em desacordo com as normas éticas será realizada
com base nas orientações constantes deste Código de Ética, e não excederá o prazo
de trinta dias, contados da data de instauração do procedimento, admitida a sua
prorrogação por igual período, a critério do Presidente da Comissão, devendo a
prorrogação ser publicada no DJE.

§ 1º Até que esteja concluído, será sigiloso, qualquer procedimento instaurado para
apuração de prática em desrespeito às normas éticas.

§ 2º Concluída a investigação, e após a deliberação da Comissão, os autos do
procedimento poderão deixar de ser sigilosos.

§ 3º Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento objeto de sigilo legal,
o acesso somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou
entidade originariamente encarregado da sua guarda.

§ 4º Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, a
Comissão, depois de concluído o processo de investigação, providenciará para que tais
documentos sejam lacrados e acautelados, ou ainda desentranhados, observadas as
disposições legais e regulamentares.

Art. 18. A Comissão poderá solicitar os documentos as Unidades Administrativas do
TRE necessários ao esclarecimento dos fatos, bem como promover diligências e
solicitar laudos técnicos.

§ 1º As unidades administrativas do TRE-AL deverão colaborar e prestar
esclarecimentos em apoio ao desempenho das atividades da Comissão.

§ 2º É irrecusável a prestação de informações por parte de servidor convocado pela
Comissão, sob pena de abertura de sindicância ou instauração de processo
administrativo disciplinar, nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 19. Concluída a instrução processual, a Comissão deverá emitir relatório conclusivo
com sugestão das providências a serem adotadas, dando a devida ciência ao envolvido,
com posterior remessa do resultado à consideração da Presidência do TRE-AL.

§ 1º Se a conclusão for pela inexistência de falta ética, a Comissão proporá o
arquivamento do procedimento.

§ 2º Se a conclusão for pela existência de falta ética, a Comissão adotará as medidas de
sua alçada previstas neste Código e submeterá o feito à consideração da Presidência
do TRE-AL, a qual decidirá, no prazo de cinco dias úteis, acerca do proposto no
relatório apresentado, podendo, ao seu descortino, determinar a instauração de
Processo Disciplinar na forma da lei ou o encaminhamento do feito à Corregedoria
Regional Eleitoral, se for o caso.

Art. 20. A pena sugerida pela Comissão de Ética e sua fundamentação constará do
respectivo relatório encaminhado à Presidência, assinado por todos os seus membros,
com a ciência do faltoso.

Art. 21. A Comissão de Ética, dada a gravidade da conduta do servidor, ou sua
reincidência, bem como se constatada a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de
improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminhará cópia dos autos à
Presidência do Tribunal, que, entendendo cabível, encaminhará as autoridades
competentes para apuração, sem prejuízo das medidas de sua competência.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 22. Aplicam-se, subsidiariamente, aos trabalhos da Comissão de Ética e da
Comissão Especial de Ética as normas relativas aos processos administrativos
disciplinares constantes na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 23. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió, aos ___ dias do
mês de dezembro do ano de 2014.

Des. SEBASTIÃO COSTA FILHO - Presidente em exercício

Des. ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA

Des. ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA

Des. ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO

Des. EVERALDO BEZERRA PATRIOTA

 

ANEXO X

TERMO DE SIGILO

Eu, ___________________________________________________, inscrito(a) sob RG n.º
_________________________ e CPF n.º _______________________, REPRESENTANTE LEGAL
da empresa __________________________, estabelecida no endereço
_____________________________________, inscrita no CNPJ/MF com o n.º
______________________, em razão da execução das atividades previstas do contrato
TRE/AL nº ____________, aceito as regras, condições e obrigações constantes no
presente Termo.

O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada
proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de
qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se
limitando a técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas,
modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de
computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios, processos,
projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de idéia, clientes, nomes de
revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações
mercadológicas, invenções e idéias, outras informações técnicas, financeiras ou
comerciais, dentre outros.

Neste ato comprometo a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a
anuência formal e expressa do TRE/AL, das informações restritas reveladas.

Estou ciente que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos
diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que
estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e demais atividades
relativas à prestação de serviços ao TRE/AL, devendo cientificá-los da existência deste
Termo e da natureza confidencial das informações restritas reveladas.

Obrigo-me, perante ao TRE/AL, informar imediatamente qualquer violação das regras
de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão,
independentemente da existência de dolo.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor
desde a data da assinatura de contrato entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e
a _____________________________.
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E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes no presente Termo,
assino-o.

 

    Maceió(AL), ____ de _________________ de 2020.

 

Assinatura:

 

______________________________________________

Dr. MARCIAL DUARTE COÊLHO - Procurador Regional Eleitoral

Em 01 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 01/09/2020, às 11:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0753770 e o código CRC 1430ACBD.

0008814-33.2019.6.02.8000 0753770v2
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01/09/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=29204837&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 01/09/2020 11:50:11 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00060/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 25631 - Auxiliar de serviços técnicos
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Serviços Comuns Menor Preço 110.076,97

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 1

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

06/07/2020 110.076,97 08.501.710/0001-07 SINDLIMP AL

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de 
votação, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. (lote completo, considerando todos os 
postos referentes ao 1º e 2º turnos de Eleição).

Valor Máximo Aceitá
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01/09/2020 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 01/09/2020 11:49:45 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00060/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0008814-33.2019 Menor Preço   

* Lei 13.979/2020, art.4-G(COVID-19) ?    Sim   Não   

  

Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

110.076,97 1 1 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
02/09/2020

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 02/09/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, 377

Bairro
Farol

Município/UF DDD Telefone Ramal Fax

Contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de 
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas no 
edital e seus anexos. 

Ordenador de Despesa - Presi

Chefe da Seção de Licitações 
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01/09/2020 SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoPublicacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarPublicacaoDivul… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 01/09/2020 11:49:11 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 02/09/2020 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00060/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0008814-33.2019 Menor Preço   

  Quantidade de Itens  

Equalização de ICMS Internacional 1  

Objeto

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
02/09/2020

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

A partir de  02/09/2020  às 08:00 Em 17/09/2020  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

Contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de 
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas no 
edital e seus anexos. 

00001 2019 000032
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Nº 169, quarta-feira, 2 de setembro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

Propostas: 16/09/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
Edital também disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 01/09/2020) 90030-00001-2020NE500106
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2020

CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: ARTECH CLIMATIZAÇÃO LTDA. OBJETO:
Serviço, com fornecimento de material, de substituição do óleo de três chillers, marca
Carrier, modelo 30GXB298386S de 248 TR, do sistema de climatização do edifício-sede do
CONTRATANTE com observação das recomendações, procedimentos e especificações do
fabricante dos equipamentos. ORIGEM: PE 24/2020. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT - 168396,
NDs - 33090.30 e 3390.39 e 2020NE550400 e 401 datadas de 26/08/2020. PREÇO TOTAL:
R$ 160.500,00. VIGÊNCIA: 31/08/2019 a 30/11/2020. PA: 0001160-69.2020. AS S I N AT U R A :
Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em 28.08.2020.

EXTRATO DE TERMO ADITVIO

RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO nº 42/2019. CONVENENTES: TRF da 4ª Região e Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. OBJETO: Prorrogação do Convênio, por mais 12 meses
a partir de 05/09/2020, cujo objeto é a integração entre os sistemas tecnológicos das
partes. VIGÊNCIA: 05/09/2021. P.A. 0003464-09.2018.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0008814-33.2019. Objeto: Contratação de empresa de terceirização para
fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento,
pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 02/09/2020 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00060-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 02/09/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
17/09/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 01/09/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EDITAL DE CHAMADA PÚBICA Nº 1/2020

OPERADORES DE EQUIPAMENTOS DE ENTRADA DE DADOS

PAD nº 8960/2020 - TRE/AM.
O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas convoca interessados para seleção

de entidade privada sem fins lucrativos que apresente, dentre seus objetivos estatutários,
a promoção de ações voltadas para a geração de trabalho e renda, com o objetivo de
apoiar a realização das Eleições Municipais 2020 no Estado do Amazonas. Está prevista a
alocação de 695 postos de trabalho para serviços de apoio e operacional visando a
realização do pleito eleitoral 2020, com atuação nos Cartórios Eleitorais, locais de
armazenamento de urnas eletrônicas, locais de votação do Estado e pontos de
transmissão. Os colaboradores alocados para os postos de trabalho de caráter operacional
serão denominados de forma geral como operadores de equipamentos de entrada de
dados, sendo divididos em: Grupo I (operador de urna e operador de transmissão) e Grupo
II (multiplicadores), de acordo com as atividades a serem desenvolvidas. Os termos do
convênio estão definidos no Edital de Chamada Pública nº 01/2020, disponível no endereço
eletrônico www.tre-am.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/eleicoes-2020. Informações: (92)
3632-4460 e 3632-4467. Os projetos serão recebidos pela Comissão de Análise e Seleção
de Propostas, no período de 15 dias, contados da divulgação do edital na plataforma
+Brasil (http://plataformamaisbrasil.gov.br/).

Manaus, 1º de setembro de 2020.
RUY MELO DE OLIVEIRA

Diretor-Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020 - UASG 70003

Nº Processo: 9028/2020. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de
Material Permanente (televisores), conforme descrições e quantidades constantes no
Anexo I do Termo de Referência n. 007/2020-SEPAT/TRE-AM.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 02/09/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo N.200, Aleixo -
Manaus/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00024-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 02/09/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 17/09/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

IERMAK MENEZES NINA
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/09/2020) 70003-00001-2020NE000118

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 3585/2020-TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento n. 06/2020.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n. 8.666/93, em especial no caput do art.
25, bem como nos termos do Plano de Assistência à Saúde do Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas (TRE+Saúde). Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. Credenciada: CENTRO DIAGNÓSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E
FONOAUDIOLOGIA - CEDOF LTDA. CNPJ 06.247.872/0001-35. Do Objeto: Prestação de
serviços de otorrinolaringologia e fonoaudiologia. Dotação Orçamentária: Programa de
Trabalho 02.301.0570.2004.0001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Prazo de Vigência:
60 (sessenta) meses, a contar da data de publicação no D.O.U. Data da Assinatura:
04/08/2020. Assinam: Desembargador ARISTÓTELES LIMA THURY pelo Credenciante, e a
Senhora EMIRE FARIAS E SILVA, pela Credenciada.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 9750/2020-TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento n. 13/2020.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n. 8.666/93, em especial no caput do art. 25,
bem como nos termos do Plano de Assistência à Saúde do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas (TRE+Saúde). Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Credenciada: CLÍNICA VM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE LTDA. CNPJ
25.206.866/0001-84. Do Objeto: Prestação de serviços de consultas médicas,
fonoaudiologia, nutrição, psicologia e exames em geral. Dotação Orçamentária: Programa
de Trabalho 02.301.0570.2004.0001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Prazo de Vigência: 60
(sessenta) meses, a contar da data de publicação no D.O.U. Data da Assinatura:
24/08/2020. Assinam: Desembargador ARISTÓTELES LIMA THURY pelo Credenciante, e o
Senhor MARCOS RAPHAEL BEZERRA AZEVEDO, pela Credenciada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 52/2020

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
21/08/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de vigilância eletrônica, incluindo o fornecimento e instalação dos
equipamentos e serviço de videomonitoramento 24 horas por dia (circuito fechado de
televisão e alarme IP), nas dependências dos Fóruns Eleitorais localizados no interior do
Estado da Bahia

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 01/09/2020) 070013-00001-2019NE000054

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho N.º 2020NE001522, emitida em 21/08/2020. FAVORECIDO: ARW
EDITORA GRAFICA EIRELI. OBJETO: Contratação de serviços gráficos para confecção de
impressos eleitorais. VALOR: R$ 48.948,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico
32/2020 e Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.90.30.44
Ação 02.061.0033.4269.0001, PROCESSO nº 0135602-74.2020.6.05.8000.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho N.º 2020NE001577, emitida em 28/08/2020. FAVORECIDO: VICEL
MÓVEIS DE AÇO LTDA. OBJETO: Aquisição de bancadas para teste em urnas eletrônicas.
VALOR: R$ 39.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV da Lei 8.666/93. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.52.42 Ação 02.122.0033.20GP.0029, PROCESSO nº
0136432-40.2020.6.05.8000.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 15663/2020. Objeto: Aquisição de material de consumo (impressos e outros)
para execução dos trabalhos nas Eleições Municipais de 2020, conforme as especificações
do edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 02/09/2020 das 08h00 às 12h00
e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo 21 - Centro, - Fortaleza/CE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00072-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 02/09/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
15/09/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIASGnet - 01/09/2020) 70007-00001-2020NE000001

EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo PAD n.º 14.824/2020. Espécie: Convênio N.º21/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e BANCO DO BRASIL S.A. Objeto: é a operacionalização do
pagamento aos COLABORADORES que participarem das Eleições Municipais de 2020, 1º e
2º turno, se houver, observado o Plano de Trabalho anexo. Fundamento Legal: nos ditames
da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações e demais normas regulamentares da
matéria, bem como no Processo Administrativo Digital TRE-CE nº 14.824/2020. Assinam:
pelo TRE/CE, Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO, Presidente do
TRE-CE, e pelo Banco do Brasil, a Sra. Abadia Maria de Araújo Rodrigues. Data:
31/08/2020.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo PAD n.º 10.275/2019. Espécie: Convênio N.º41/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e a PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO. Objeto: Cessão de Imóvel
ao TRE-CE, situado na Avenida Eduardo Sá, S/N, Centro, em Eusébio/CE para que nele
funcione o Cartório da 88ª ZE. Fundamento Legal: com fundamento na Lei n.º 8.666/93,
bem como no PAD N.º 10.275/2019. Assina: pelo TRE/CE, Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO, Presidente do TRE-CE, e pela Prefeitura, Acilon Gonçalves
Pinto Júnior. Data: 31/08/2020.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

4º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: Tornar sem efeito o 95º Termo Aditivo ao Contrato;
Determinar que a base de cálculo de incidência do percentual do 3º Reajuste ao Contrato
seja aferida com base no cronograma físico-financeiro contido no 75º Termo Aditivo, no
valor de R$ 31.403.606,33 (trinta e um milhões, quatrocentos e três mil, seiscentos e seis
reais e trinta e três centavos), sendo o valor do reajuste de R$ 1.362.916,51 (hum milhão,
trezentos e sessenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos).
O percentual de reajuste aplicado foi de 4,34%, com base no Índice Nacional de Custo da
Construção do Mercado - INCC-DI, acumulado no período de setembro/2018 a
setembro/2019, nos termos da cláusula décima terceira do Contrato, conforme Anexo I;
Retificar o item 2.1 do 75º Termo Aditivo ao Contrato, determinando que a prorrogação
contratual não repercutirá financeiramente nos custos decorrentes da administração local.
Fundamento: art.65 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, c/c cláusula décima
terceira do Contrato n.º 36/2017 e decisão contida no Processo PAD n.º 5.400/2020.
Assina: pelo TRE/CE, Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente.
Data:31/08/2020.
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de servidores de rede, como medida de viabilização de continuidade da migração progressiva da
plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco) anos utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio
sede, bem assim atualização do conjunto de servidores alocados nos Fóruns Eleitorais de Maceió/AL e Arapiraca/AL, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado do item 01:  R$ 142.000,00
Valor Unitário Estimado do item 02:  R$ 73.875,00
Valor Unitário Estimado do item 03:  R$ 89.010,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 12/2020
SEI 008812-63.2019.6.02.8000

Data: 22/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - copo descartável, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 4.640,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 19/2020

SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 05/05/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 15.749,02

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2020
SEI 0008762-37.2019.6.02.8000
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Data: 22/05/2020 às 9:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo -fita para impressora EPSON LQ 590, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado:  R$ 26,58
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 30/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 10/06/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 15.749,02
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 31/2020
SEI 0010231-21.2019.6.02.8000

Data: 12/06/2020 às 09:00:00

Objeto: contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda,
com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos
fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas no edital e seus anexos

Valor total estimado :  R$ 189.269,52
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 33/2020
SEI 0008805-71.2019.6.02.8000

Data: 16/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - limpeza, nas condições e especificações descritas no edital e seus
anexos

Valor unitário estimado item 1 :  R$ 9,74
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 25,55
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 3,44
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 20,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 37/2020
SEI 0000696-34.2020.6.02.8000
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Data: 22/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material permanente – andaimes e acessórios para o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 8.011,96
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 39/2020
SEI 0004594-55.2020.6.02.8000

Data: 02/07/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo –  expediente - para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme
especificações descritas neste edital e seus anexos.

Valor global  estimado  para o lote 1 :  R$ 9.341,58
Valor global  estimado  para o lote 2 :  R$ 12.038,40
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 43/2020
SEI 0000575-52.2020.6.02.8000

Data: 13/07/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo – kit para execução do jogo do eleitor, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor estimado: R$ 20.647,70
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 44/2020
SEI 0001005-55.2020.6.02.8000

Data: 17/07/2020 às 09:00:00

Objeto: Contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores pertencentes a este
Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ R$ 61.377,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 45/2020
SEI 0008975-43.2019.6.02.8000
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Data: 31/07/2020 às 09:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - material de limpeza, conforme especificações descritas no edital e seus
anexos.

Valor global estimado para o lote 1 : R$ 12.518,90
Valor global estimado para o lote 2 : R$ 75.372,00
Valor global estimado para o lote 3 : R$ 36.234,50
Valor global estimado para o lote 4 : R$ 51.791,20
Valor global estimado para o lote 5 : R$ 20.643,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 49/2020
SEI 0005763-77.2020.6.02.8000

Data: 18/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente – Frigobares e Micro-ondas, conforme especificações descritas
neste edital e seus anexos.

Valor unitário estimado : Item 1: 839,99 e Item 2: R$ 420,00.
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 51/2020
SEI 0002286-46.2020.6.02.8000

Data: 20/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços para confecção de faixas, conforme especificações descritas no edital e seus
anexos.

Valor máximo unitário: R$ 40,28.
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 54/2020
SEI 0001755-57.2020.6.02.8000

Data: 04/09/2020 às 09:00:00

Objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço  de impressão e confecção de material gráfico para as
eleições de 2020, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

Valor total estimado: Lote 01 - R$ 6.832,64; Lote 02 - R$ 21.555,00; Lote 03 -  R$ 10.407,00; Lote 04 - R$
30.589,56; Lote 05 - R$ 39.717,04 e Lote 06 - R$ 3.940,00.
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Número 55/2020
SEI 0006379-52.2020.6.02.8000

Data: 28/08/2020 às 9:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme o edital e
seus anexos.

Valor unitário estimado item 01: 106,00
Valor unitário estimado item 02: 23,93
Valor unitário estimado item 03: 13,96
Valor unitário estimado item 04: 38,31

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 56/2020
SEI 0005163-56.2020.6.02.8000

Data: 1º/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – material de limpeza e prevenção, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado item 01: R$ 158,07; Valor unitário estimado item 02: R$ 234,09; Valor unitário
estimado item 03: R$ 84,01; Valor unitário estimado item 04: R$ 199,90; Valor unitário estimado item 05:
R$ 42,00; Valor unitário estimado item 06: 
R$ 11,91; Valor unitário estimado item 07: R$ 72,90; Valor unitário estimado item 08: R$ 35,83; Valor
unitário estimado item 09: R$ 24,60; Valor unitário estimado item 10: R$ 26,18; Valor unitário estimado
item 11: R$ 28,56; Valor unitário estimado item 12: R$ 7,38; 
Valor unitário estimado item 13: R$ 38,31.
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 57/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 11/09/2020 às 9:00:00

Objeto: Contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus
anexos.

Valor estimado: R$ 12.550,00.
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 58/2020
SEI 0008762-37.2019.6.02.8000

Data: 14/09/2020 às 14:00:00
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02/09/2020 Pregões 2020 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019/view 6/6

Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Objeto: Aquisição de material de consumo - fita pra impressora EPSON LQ 590, conforme especificações e condições
previstas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ 2.631,00.
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 59/2020
SEI 0006300-10.2019.6.02.8000

Data: 15/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de serviços especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco
mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com as especificações do edital e
seus anexos.

Valor estimado: R$ 16.975,00.
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 60/2020
SEI 0008814-33.2019.6.02.8000

Data: 17/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos
locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ 110.076,97.
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

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

 

DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2020.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 02/09/2020, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0754783 e o código CRC 54AF77CA.

0008814-33.2019.6.02.8000 0754783v1
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C���E�Lt9�a�̂ 9̀̂\9\em[aY_e\9]e_èyaŶcde\�
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y�Yaŷ9]e9ns9�_̀aY_̂�9]â\9�9>eciZ9]e98aja_̂cde\9e9�ZY_̀̂_Z\9]Z912:¤78�
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

VR CONSULTORIA LTDA EPP

01/01/2019 a 31/12/2019 17.278.191/0001-50

Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial VR CONSULTORIA LTDA EPP

NIRE 27200535113

CNPJ 17.278.191/0001-50

Número de Ordem 10

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Município MACEIO

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos

10/12/2012

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2019

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

14887

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial VR CONSULTORIA LTDA EPP

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Número de ordem 10

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

14887

Data de inicio 01/01/2019

Data de término 31/12/2019

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
D0.98.81.A6.63.7B.4F.E4.B5.7C.13.E6.E6.9B.E5.2F.CB.CC.71.C7-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

VR CONSULTORIA LTDA EPP

01/01/2019 a 31/12/2019 17.278.191/0001-50

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 10

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 4.009.581,37R$ 2.592.804,18

 ATIVO CIRCULANTE R$ 3.177.226,96R$ 1.845.101,59

  DISPONBILIDADE R$ 3.045.395,32R$ 1.104.123,49

   BENS NUMERARIOS R$ 76.709,78R$ 56.214,11

    CAIXA GERAL R$ 76.709,78R$ 56.214,11

     CAIXA EMPRESA R$ 76.709,78R$ 56.214,11

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 50.325,39R$ 33.122,16

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 50.325,39R$ 32.260,84

     CAIXA ECOMOMICA FEDERAL R$ 50.325,39R$ 32.260,84

    BANCO DO BRASIL S.A R$ 0,00R$ 861,32

     BANCO DO BRASIL - 147474-X R$ 0,00R$ 861,32

   APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 2.918.360,15R$ 1.014.787,22

    BANCO DO BRASIL S.A R$ 582.273,53R$ 659.849,78

     BANCO DO BRASIL - BB CDB DI R$ 0,00R$ 316.000,00

     BB RF CP CORPORATIVO 400M R$ 444.511,64R$ 343.849,78

     BB AUTOMATICO EMPRESA R$ 137.761,89R$ 0,00

    CAIXA ECONOMICA R$ 2.336.086,62R$ 354.937,44

     CAIXA FIC GIRO MPE 341-4 R$ 2.336.086,62R$ 354.937,44

  DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO R$ 131.831,64R$ 740.978,10

   CLIENTES R$ 4.778,77R$ 586.127,17

    CLIENTES MERCADO INTERNO R$ 4.778,77R$ 586.127,17

     CLIENTES MERCADO INTERNO R$ 4.778,77R$ 586.127,17

   IMPOSTOS E CONTRIB A
RECUP/COMPENSAR

R$ 127.052,87R$ 154.850,93

    IRRF A COMPENSAR R$ 55.576,89R$ 39.600,16

     IRRF A COMPENSAR R$ 55.576,89R$ 39.600,16

    INSS A COMPENSAR R$ 36.801,37R$ 76.759,22

     INSS A COMPENSAR R$ 36.801,37R$ 76.759,22

    ISS A COMPENSAR R$ 1.785,26R$ 5.602,20

     ISS A COMPENSAR R$ 1.785,26R$ 5.602,20

    ISS RETIDO R$ 32.889,35R$ 32.889,35

     ISS RETIDO R$ 32.889,35R$ 32.889,35

 ATIVO NAO CIRCULANTE R$ 832.354,41R$ 747.702,59

  ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 268.278,91R$ 180.786,64

   VALORES A RECEBER R$ 268.278,91R$ 180.786,64

    EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA R$ 268.278,91R$ 9.000,00

     EMPRESTIMO A PESSOA JURIDICA R$ 268.278,91R$ 9.000,00

    EMPRESTIMOS A COLIGADAS R$ 0,00R$ 171.786,64

     EMPRESTIMO A PROMAXIMA R$ 0,00R$ 157.834,08

     EMPRESTIMO A FCG ENGENHARIA
LTDA ME

R$ 0,00R$ 13.952,56

  ATIVO PERMANENTE R$ 564.075,50R$ 566.915,95

   IMOBILIZADO R$ 575.497,68R$ 575.497,68

    MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 3.766,30R$ 3.766,30

     MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 3.766,30R$ 3.766,30

    EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 8.331,38R$ 8.331,38

     EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 8.331,38R$ 8.331,38

    MOVEIS E UTENSILIOS R$ 3.400,00R$ 3.400,00

     MOVEIS E UTENSILIOS R$ 3.400,00R$ 3.400,00

    IMOVEIS R$ 0,00R$ 0,00

     SALA 601 EDIFICIO CENTENARIO
PLAZA

R$ 210.000,00R$ 210.000,00

     SALA 602 / 603 EDIFICIO CENTENARIO
PLAZA

R$ 350.000,00R$ 350.000,00

   INTANGIVEL R$ 1.701,77R$ 1.701,77

    DIREITOS DE USO - SOFTWARE R$ 1.701,77R$ 1.701,77

     DIREITOS DE USO - SOFTWARE R$ 1.701,77R$ 1.701,77

   (-) ( - )DEPRECIACOES ACUMULADAS R$ (11.422,18)R$ (8.919,34)

    (-) ( - ) DEPRECIACAO DE MAQ. E
EQUIPAMENTOS

R$ (1.882,80)R$ (1.506,24)

     (-) ( - ) DEPRECIACAO DE MAQ. E
EQUIPAMENTOS

R$ (1.882,80)R$ (1.506,24)

    (-) ( - ) DEPRECIACAO DE EQUIP.
INFORMATICA

R$ (7.359,58)R$ (5.693,26)

     (-) ( - ) DEPRECIACAO DE EQUIP.
INFORMATICA

R$ (7.359,58)R$ (5.693,26)

    (-) ( - ) DEPRECIACAO DE MOVIES E
UTENSILIOS

R$ (2.179,80)R$ (1.719,84)

     (-) ( - ) DEPRECIACAO DE MOVIES E
UTENSILIOS

R$ (2.179,80)R$ (1.719,84)

   (-) ( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA R$ (1.701,77)R$ (1.364,16)

    (-) ( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA -
DIREITO DE USO SOFTWARE

R$ (1.701,77)R$ (1.364,16)

     (-) ( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA -
DIREITO DE USO SOFTWARE

R$ (1.701,77)R$ (1.364,16)

PASSIVO R$ 4.009.581,37R$ 2.592.804,18

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 165.455,61R$ 103.742,46

  EXIGIVEL A CURTO PRAZO R$ 165.455,61R$ 103.742,46

   FORNECEDORES R$ 27.890,39R$ 8.415,62

    FORNECEDORES NACIONAIS R$ 27.890,39R$ 8.415,62

     FORNECEDORES NAC - MAT UTILIZ
PREST SERV

R$ 27.890,39R$ 8.415,62

   OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 29.776,55R$ 22.984,04

    SALARIOS A PAGAR R$ 29.776,55R$ 22.984,04

     SALARIOS A PAGAR R$ 29.776,55R$ 22.984,04

   OBRIGACOES SOCIAIS E
PREVIDENCIARIAS

R$ 4.737,38R$ 5.271,10

    INSS A RECOLHER R$ 1.559,80R$ 2.759,08

     INSS A RECOLHER R$ 1.559,80R$ 2.759,08

    FGTS A RECOLHER R$ 3.177,58R$ 1.550,62

     FGTS A RECOLHER R$ 3.177,58R$ 1.550,62

    CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER R$ 0,00R$ 961,40

     CONTRIBUICAO SINDICAL A
RECOLHER

R$ 0,00R$ 631,34

     CONTRIBUICAO SINDICAL A
RECOLHER - CEI

R$ 0,00R$ 330,06

   OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 75.499,84R$ 43.812,21

    IRPJ A PAGAR R$ 42.376,18R$ 22.633,78

     IRPJ A PAGAR R$ 42.376,18R$ 22.633,78

    CSLL A PAGAR R$ 25.811,41R$ 16.255,17

     CSLL A PAGAR R$ 25.811,41R$ 16.255,17

    IRRF DE PESSOA FISICA A PAGAR R$ 0,00R$ 3.516,90

     IRRF DE PESSOA FISICA A PAGAR R$ 0,00R$ 3.516,90

    ISS RETIDO A RECOLHER R$ 7.312,25R$ 1.406,36

     ISS RETIDO A RECOLHER R$ 7.312,25R$ 1.406,36

   PROVISOES TRABALHISTA E SOCIAIS R$ 27.551,45R$ 629,49

    PROVISAO FERIAS R$ 27.551,45R$ 629,49

     PROVISAO DE FERIAS R$ 27.551,45R$ 629,49

   OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR R$ 0,00R$ 2.630,00

    SERV. PESSOA JURIDICA  A PAGAR R$ 0,00R$ 2.630,00

     SERV. PESSOA JURIDICA  A PAGAR R$ 0,00R$ 2.630,00

   EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 0,00R$ 20.000,00

    FINANCIAMENTO (SALA CENTENARIO
PLAZA)

R$ 0,00R$ 0,00

     FINANCIAMENTO SALA CENTENARIO
PLAZA

R$ 0,00R$ 20.000,00

 PASSIVO NAO CIRCULANTE R$ 0,00R$ 1.291,92

  EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 0,00R$ 1.291,92

   EMPRESTIMOS DE SOCIOS E
COLIGADAS

R$ 0,00R$ 1.291,92

    EMPRESTIMO DE DIRETORES R$ 0,00R$ 1.291,92

     EMPRESTIMO DE DIRETORES R$ 0,00R$ 1.291,92

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 3.844.125,76R$ 2.487.769,80

  CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO R$ 200.000,00R$ 200.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 200.000,00R$ 200.000,00

    CAPITAL SOCIAL R$ 200.000,00R$ 200.000,00

     CAPITAL SOCIAL R$ 200.000,00R$ 200.000,00

  (-) AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL R$ 0,00R$ (5.928,21)

   (-) AJUSTE DE ANOS ANTERIORES R$ 0,00R$ (5.928,21)

    (-) AJUSTE DE ANOS ANTERIORES R$ 0,00R$ (5.928,21)

     (-) AJUSTE DE ANOS ANTERIORES R$ 0,00R$ (5.928,21)

  RESULTADO ACUMULADO R$ 1.274.887,98R$ 1.597.446,76

   LUCRO ACUMULADO R$ 1.274.887,98R$ 1.597.446,76

    LUCRO ACUMULADO R$ 1.274.887,98R$ 1.597.446,76

     LUCRO ACUMULADO R$ 1.274.887,98R$ 1.597.446,76

  RESULTADO TRANSITORIO DO
EXERCICIO

R$ 2.369.237,78R$ 696.251,25

   LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO R$ 2.369.237,78R$ 696.251,25

    LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO R$ 2.369.237,78R$ 696.251,25

     LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO R$ 2.369.237,78R$ 696.251,25

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
D0.98.81.A6.63.7B.4F.E4.B5.7C.13.E6.E6.9B.E5.2F.CB.CC.71.C7-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Demonstrativo BALANÇO PATRIMONIAL (0765250)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 793



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

VR CONSULTORIA LTDA EPP

01/01/2019 a 31/12/2019 17.278.191/0001-50

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 10

Descrição Valor FinalNota Valor Inicial

                                    Receita Operacional R$ 5.596.001,77R$ (0,00)

                                          RECEITAS DE 
VENDAS

R$ 5.596.001,77R$ (0,00)

                                    (-) Deducoes R$ (300.399,63)R$ (0,00)

                                              (-) ( - ) PIS SOBRE 
SERVICOS

R$ (36.374,04)R$ (0,00)

                                              (-) ( - ) COFINS 
SOBRE SERVICOS

R$ (167.880,09)R$ (0,00)

                                              (-) ( - ) ISS SOBRE 
VENDA DE SERVICOS

R$ (96.145,50)R$ (0,00)

                                    (-) Custos Mercadorias 
Vendidas

R$ (1.403.373,71)R$ (0,00)

                                              (-) CUSTO DE 
SERVICOS VENDIDOS

R$ (1.403.373,71)R$ (0,00)

                                    (-) Despesas 
Administrativas

R$ (1.062.702,75)R$ (0,00)

                                          (-) DESPESAS 
OPERACIONAIS COMERCIAIS

R$ (4.188,95)R$ (0,00)

                                          (-) DESPESAS 
OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

R$ (1.058.513,80)R$ (0,00)

                                    (-) Despesas Tributarias R$ (3.356,54)R$ (0,00)

                                          (-) DESPESAS 
OPERACIONAIS TRIBUTARIAS

R$ (3.356,54)R$ (0,00)

                                    (-) Despesas Financeiras R$ (2.906,71)R$ (0,00)

                                          (-) DESPESAS 
OPERACIONAIS FINANCEIRAS

R$ (2.906,71)R$ (0,00)

                                    Receitas Financeiras R$ 91.336,89R$ (0,00)

                                          RECEITAS 
FINANCEIRAS

R$ 91.336,89R$ (0,00)

                                    Outras Receitas 
Operacionais

R$ 39.483,45R$ (0,00)

                                          OUTRAS RECEITAS 
OPERACIONAIS

R$ 39.483,45R$ (0,00)

                                    (-) Provisões R$ (584.844,99)R$ (0,00)

                                                (-) ( - )PROVISAO 
P/CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO

R$ (161.164,85)R$ (0,00)

                                                (-) ( - )PROVISAO 
PARA IMPOSTO DE RENDA

R$ (423.680,14)R$ (0,00)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 2.369.237,78R$ (0,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
D0.98.81.A6.63.7B.4F.E4.B5.7C.13.E6.E6.9B.E5.2F.CB.CC.71.C7-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

17.278.191/0001-50

01/01/2019 a 31/12/2019

VR CONSULTORIA LTDA EPP

Versão: 7.0.2SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

27200535113

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

DIARIO GERAL  10

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

D0.98.81.A6.63.7B.4F.E4.B5.7C.13.E6.E6.9B.E5.2F.CB.CC.71.C7

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
Nº SÉRIE DO 
CERTIFICADO

VALIDADE
RESPONSÁVEL 

LEGAL

Contador 04513739444
NILZA BARBOSA 

PEREIRA:04513739444

165092235149302397
352242103129028071

60

21/05/2019 a 
20/05/2022

Não

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 17278191000150
VR CONSULTORIA 

LTDA:17278191000150

137003878262886800
934996570435042475

200

28/11/2019 a 
27/11/2020

Sim

ADMINISTRADOR 03241285413
VICTOR HUGO SOARES 
DA COSTA:03241285413

235548438255449902
225796878221416473

7

13/07/2017 a 
12/07/2020

Não

NÚMERO DO RECIBO: 

D0.98.81.A6.63.7B.4F.E4.B5.7C.13.E6.
E6.9B.E5.2F.CB.CC.71.C7-2

em às30/04/2020 14:04:27

D9.F8.08.A9.EA.06.92.31 
DD.C9.B2.12.2C.F2.42.D4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014.
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01/12/2016 :: SEI / TREAL  0190105  Declaração ::

file:///C:/Users/Victor/Downloads/Declaracao_0190105.html 1/2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377  Bairro Farol  CEP 57051090  Maceió  AL  

DECLARAÇÃO

SEI 813890.2016.6.02.8000

Objeto: Requerimento de atestado de capacidade técnica.

Interessado: VR. CONSULTORIA LTDA. EPP.

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 

Em atenção  a  requerimento  formulado pela  empresa VR CONSULTORIA LTDA. EPP.,  inscrita  no CNPJ
sob o nº 17.278.191.000150, situada na AV. Comendador Gustavo Paiva, 2789, Norcon Empresarial, Sala
113, Mangabeiras, Maceió/AL, CEP 57.031530, por meio do SEI (Sistema Eletrônico de Informações) do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL sob o nº 813890.2016.6.02.8000, de 26 de outubro de
2016, e tendo em vista os pronunciamentos do Senhor Gestor do contrato abaixo mencionado e da Seção de
Licitações e Contratos deste Órgão, ATESTAMOS que a referida empresa celebrou com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas:

1) o CONTRATO TRE/AL Nº 04/2016, que  teve como objeto a prestação de serviços de conservação das
urnas eletrônicas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, cujo extrato fora publicado no DOU – Seção 3,
Edição Nº  42,  de  3  de março  de  2016,  pág.  107,  tudo  de  acordo  com  as  condições  do  Edital  do  Pregão
Eletrônico TRE/AL nº 01/2016, insertas nos autos do Processo Administrativo TRE/AL Nº 9.407/2015;

2) que do Parágrafo Quarto da Cláusula Terceira do indigitado contrato constam as atividades realizadas pela
empresa  contratada  beneficiária  deste  Atestado  de  Capacidade  Técnica,  sendo  atendidas  no  período
contratual 8.062 (oito mil e sessenta e duas) urnas eletrônicas do TRE/AL;

3)  que,  de  acordo  com  as  informações  constantes  das  peças  do  SEI  acima  mencionado,  os  serviços
contratados foram executados de forma satisfatória, não havendo quaisquer registros de aplicação de sanções
administrativas  em  desfavor  da  requerente,  em  face  da  execução  do  indigitado  contrato.  Por  último,
CERTIFICAMOS que este documento foi emitido por meio eletrônico, nos termos do art. 1º, III, “b”, da Lei
Nº  11.419/2006.  Maceió,  Seção  de  Compras,  1º  de  dezembro  de  2016.  Maiores  informações,  contatar  a
Seção de Compras por meio dos telefones (82) 2122 – 7711 e (82) 2122 – 7712 ou pelo endereço eletrônico
compras@treal.jus.br

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção, em 01/12/2016, às
15:16, 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 0190105 e o código
CRC 16A0A46D.
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Timbre
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

Avenida Antônio da Rocha Viana, n. 1.389 - Bairro Isaura Parente - CEP 69918-308 - Rio Branco - AC - http://www.tre-ac.gov.br

 

 

PROCESSO : 0004787-63.2017.6.24.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE LOGÍSTICA
ASSUNTO : Atestado de Capacidade Técnica

 

Atestado nº 0324380 / 2019 - PRESI/DG/STI/COELE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE, inscrito no CNPJ sob nº 05.910.642/0001-41, com sede na Av. Antônio da Rocha Viana, nº 1.389, Bosque,
nesta cidade, ATESTA, por intermédio da Seção de Urnas Eletrônicas, para os devidos fins, que a empresa  VR CONSULTORIA LTDA EPP., inscrita no CNPJ
sob o n.º 17.278.191/0001-50, com endereço na AV. Fernandes Lima, 08 – Farol -  Maceió AL - Empresarial Centenário Office, 603, CEP: 57050-000, forneceu
serviços conforme contrato TRE/AC nº. 19/2018,  SEI n. 0004787-63.2017.6.24.8000.

Registra-se, ainda, que o objeto da contratação foi executado de forma satisfatória, com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido suas obrigações,
nada constando, até a presente data, que a desabone técnica e comercialmente.

logotipo Documento assinado eletronicamente por WANDERLEY VASCONCELOS DA SILVA, Assistente, em 17/12/2019, às 10:28, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

logotipo Documento assinado eletronicamente por KEITH WILIAN BANDEIRA MACEDO, Coordenador(a), em 17/12/2019, às 12:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

QRCode
Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0324380 e o código CRC 7B359543.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2020.
Sr. Assessora.
 
Solicito o pronunciamento técnico quanto aos

documentos apresentados pelo licitante melhor classificado
no Pregão 60/2020, Contratação Técnicos TI, conforme
exigências contidas no referido Ato Convocatório.

Seguem em anexo:
PROPOSTA DE PREÇOS: 0765240
PLANILHA FORMAÇÃO PREÇOS: 0765248
BALANÇO PATRIMONIAL: 0765250
Sessão Pregão 60/2020 reagendada para o dia

21/09/2020, às 14h.
 
Aguardo e agradeço antecipadamente.
 
Cordialmente.
 

PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 17/09/2020, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765317 e o código CRC A131F987.
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PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Análise. Planilhas. Pregão Eletrônico nº 60/2020.

 

Parecer nº 1689 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de Pregão Eletrônico nº 60/2020

(0753768) que visa a contratação de empresa para
fornecimento de mão-de-obra para atuação em Apoio de TI nos
locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e
locais de votação - Eleições 2020.

Os autos foram enviados pelo Senhor Pregoeiro,
Despacho PREG (0765317), para pronunciamento técnico
sobre as planilhas apresentadas pela empresa, bem como
sobre seu balanço patrimonial, a partir das disposições
constantes do Edital (0753768).

Analisando as citadas documentações, observamos:
1. Proposta de preço (0765240):
1.1. Os períodos de contratação (1º Turno e 2º

Turno) informados diferem dos constantes do Edital (Anexo
IV);

1.2. O valor proporcional para o 2º Turno, R$
2.427,99 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa
e nove centavos), não reflete a proporcionalidade dos dias do
período, 19 a 30/11/2020 - 12 dias, considerando o valor
mensal do posto, R$ 6.621,79 (seis mil seiscentos e vinte e um
reais e setenta e nove centavos).

Desta forma, recomendamos o retorno dos autos ao
Senhor Pregoeiro para as providências cabíveis.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
Ao Senhor Pregoeiro.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 18/09/2020, às 09:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 18/09/2020, às 09:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765522 e o código CRC 372C360B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2020.
Srª Assessora de Contas e Apoio à Gestão
 
Considerando o pronunciamento técnico, evento

sei nº 0765522, convocamos a juntada de proposta retificada
ao licitante melhor classificado, razão pela qual solicitamos
nova avaliação técnica de conformidade. 

PROPOSTA AJUSTADA: 0767243
 
Agradeço antecipadamente.
 
Cordialmente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 21/09/2020, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0767243 e o código CRC DC755ED1.
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PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Análise. Planilhas. Pregão Eletrônico nº 60/2020.

 

Parecer nº 1710 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de análise de planilhas relacionados ao

Pregão Eletrônico nº 60/2020 (0753768) que visa
a contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra
para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento,
pontos de transmissão remotos e locais de votação - Eleições
2020.

Em virtude dos apontamentos elencados em nossa
análise inicial, Parecer nº 1689 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE
(0765522), o senhor Pregoeiro, Despacho PREG (0767243),
encaminhou nova proposta de preço apresentada pela
licitante VR Consultoria Ltda EPP.

Após análise, observamos que a citada
proposta altera o valor previsto para o posto mensal e, ainda,
para a etapa  Contratação e Treinamento. Observamos, ainda,
que as linhas que informam o "Total - 1º Turno" e "Total - 2º
Turno" estão totalizando seus valores de forma equivocada.

Desta forma, recomendamos o retorno dos autos ao
Senhor Pregoeiro para que a licitante seja diligenciada a:

1. proceder os ajustes formais na planilha Proposta
de Preço;

2. apresentar as demais planilhas (postos mensais e
Contratação e Treinamento), para competente análise.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 

De acordo.
Ao Senhor Pregoeiro.

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 21/09/2020, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 21/09/2020, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0767398 e o código CRC BC879568.
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Ao

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL

Avenida Aristeu de Andrade, 377 – Farol – Maceió/AL

Ref: Pregão Eletrônico 60/2020

PROPOSTA COMERCIAL REVISADA

LEGAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o número 14.935.553/0001

40, com sede à Rua Araguaia, 265 – Sala 311 – Freguesia – Rio de Janeiro/RJ, neste ato 

representada por seu sócio gerente Ricardo Lemos dos Santos, brasileiro, divorciado, portador 

da carteira e identidade nº 20.69672  expedida pelo CRA/RJ e CPF nº 927.769.14504, 

apresenta sua proposta comercial para os serviços de 

o pregão em 

referência nos seguintes termos:

–

–

Importa a presente proposta em R$ 110.070,00 (cento e dez mil e setenta reais).

Validade: 60 dias

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2020.

________________________________

LEGAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

Ricardo Lemos dos Santos

Sócio Gerente
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Ao

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL

Avenida Aristeu de Andrade, 377 – Farol – Maceió/AL

Ref: Pregão Eletrônico 60/2020

DECLARAÇÕES

LEGAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o número 14.935.553/0001

40, com sede à Rua Araguaia, 265 – Sala 311 – Freguesia – Rio de Janeiro/RJ, neste ato 

representada por seu sócio gerente Ricardo Lemos dos Santos, brasileiro, divorciado, portador 

da carteira e identidade nº 20.69672  expedida pelo CRA/RJ e CPF nº 927.769.14504, em 

atendimento ao ítem 4.1. letras “a” a “f”, DECLARA, sob as penas da Lei:

a) Que está ciente e concorda com as condições contidas neste ato convocatório e seus 

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

referido documento;

b) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 

processo licitatório, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

c) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, que não emprega menor 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos, salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

d) Que a referida proposta foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é 

estabelecido na Instrução Normativa/SLTI nº 02/2009;

e) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal;

f) Que cumprirá a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e das regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2020.

________________________________

LEGAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

Ricardo Lemos dos Santos

Sócio Gerente
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Imprimir Salvar

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000192/2019
DATA DE REGISTRO NO MTE: 24/09/2019
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR043058/2019
NÚMERO DO PROCESSO: 46201.003443/2019-13
DATA DO PROTOCOLO: 20/09/2019

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO EST DE AL, CNPJ n. 24.256.042/0001-56,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE CARLOS ROBERTO DA COSTA;

E 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE INFORMATICA E SIMILARES E PROFISSIONA, CNPJ n.
69.982.155/0001-77, neste ato representado(a) por seu Membro de Diretoria Colegiada, Sr(a). MANOEL
BALTHAZAR FERREIRA DIEGUES DE ARECIPPO;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho
previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de julho de 2019
a 30 de junho de 2020 e a data-base da categoria em 01º de julho. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) processamento de dados, com
abrangência territorial em AL. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PISOS SALARIAIS 

A partir de 1º julho de 2019, na forma do art. 7° inc. V da Constituição Federal, os pisos salariais da
categoria profissional, não poderão ser inferiores aos seguintes valores:

a) Analista de Informática Nível I R$ 6.325,50
b) Analista de Informática Nível II R$ 4.822,50
c) Técnico em Aplicativos e
Desenvolvimento de Sistemas I

R$ 3.988,50

d) Técnico em Aplicativos e
Desenvolvimento de Sistemas II

R$ 3.342,00

e) Técnico em Informática -
Jornada de 8h diárias

R$ 3.065,00

f) Técnico em Informática -
Jornada de 6h diárias

R$ 2.303,50

g) Assistente de Informática R$ 1.480,50
h) Piso Normativo/Jornada de 8h R$ 1.683,00
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diárias
i) Piso Normativo/Jornada de 6h
diárias

R$ 1.262,25

Parágrafo primeiro. Todos os pisos normativos de que trata a presente cláusula, serão reajustados de
acordo com a política salarial do país, ou conforme negociação entre as partes.

Parágrafo segundo. Todos os valores do piso estão arredondados para o inteiro de real.

Parágrafo terceiro. Piso Normativo para quem exerce funções na área de informática.

Parágrafo quarto. Os funcionários que em junho de 2019 já recebiam salários iguais ou superiores aos
constantes desta tabela terão seus vencimentos reajustados em 3,37% (três vírgula trinta e sete por cento).

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CLÁUSULAS ECONÔMICAS E DO REAJUSTE 

As empresas reajustarão os salários de seus empregados a par�r de 1º de Julho de 2019 aplicando o percentual de

3,37% (três vírgula trinta e sete por cento).

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 

CLÁUSULA QUINTA - DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

A Empresa deverá fornecer comprovante de pagamento de salários, com discriminação das verbas e
importâncias correspondentes aos proventos e descontos efetuados. Nos comprovantes, deverá constar a
identificação da empresa e do empregado.

Parágrafo Único. No referido comprovante deverá constar também a importância relativa ao depósito do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devido à conta vinculada do empregado optante.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
ADICIONAL NOTURNO 

CLÁUSULA SEXTA - DO ADICIONAL NOTURNO E DAS HORAS EXTRAS 

As horas extraordinárias serão remuneradas com adicional de 60% (sessenta por cento) sobre hora normal da segunda

feira ao sábado e, com adicional de 100% (cem por cento) nos domingos e feriados, excetuandose nos casos de

compensação de horas e/ou jornada de trabalho realizadas nesses dias, nos termos da cláusula seguinte, ficando tal

procedimento vinculado a acordo entre empregado e empregador;

Parágrafo Primeiro. As horas extraordinárias trabalhadas, assim como seus valores, quando efe�vamente realizadas e

pagas, deverão constar nos contracheques dos trabalhadores.

Parágrafo Segundo. O adicional noturno será 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário/hora normal, nos serviços

realizados entre às 22:00 horas e 05:00 horas, considerandose a hora noturna como sendo de cinquenta e dois

minutos e trinta segundos.

Parágrafo Terceiro. A média de horas extras e do adicional noturno, quando pagos, repercu�rão nas férias, em seu

abono cons�tucional, no 13º salário, no descanso remunerado, no FGTS e nos cálculos rela�vos às rescisões de

contrato de trabalho.
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Parágrafo Quarto. Os domingos, quanto trabalhados dentro da jornada de trabalho, serão considerados dias normais.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

Após registro e depósito da presente Convenção Cole�va de Trabalho, na 19a Delegacia Regional de Trabalho/AL, as

empresas associadas ou não ao SEACAL que par�ciparem de quaisquer licitações no território de Alagoas, e que, a

mãodeobra contratada afete a representa�vidade do SINDPDAL, se obriga a incluir em suas Planilhas de Custos o

fornecimento a todos os empregados colocados a sua disposição por força do contrato objeto da licitação de 22
Tícket`s Alimentação ou Refeição por mês, no valor unitário de R$ 21,50 (vinte reais e vinte centavos).

Parágrafo Primeiro. As Empresas descontarão até 10% (dez por cento) dos Tickets´s fornecidos.

Parágrafo Segundo. Nos casos de férias e/ou licença médica por doença, o quan�ta�vo de Ticket´s será reduzido em

igual quan�dade de dias ausentes por tais mo�vos.

Parágrafo Terceiro. Os funcionários que em junho de 2019 já recebiam �cket´s iguais ou superiores aos constantes

desta cláusula terão os mesmos reajustados em 6,25% (seis vírgula vinte e cinco por cento).

Parágrafo Quarto. Em caso de o trabalhador precisar dobrar o serviço por qualquer mo�vo, o empregador ficará

obrigado a fornecer sua alimentação.

AUXÍLIO TRANSPORTE 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALE TRANSPORTE 

As empresas fornecerão nos termos da Lei, Vale Transporte aos seus empregados amparados por esta convenção,

atendendo a real necessidade de cada um.

Parágrafo Único. Tendo em vista que na maioria das Cidades do interior do Estado não existe transporte cole�vo

regulamentado, os empregados que optarem em receber o Vale Transporte no interior devem recebêlos em espécie,

sem que o valor pago seja incorporado ao salário e não tenha nenhuma incidência. Aplicase, assim, o valor de tabela

dos preços em Maceió.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS SOCIAIS 

Visado assegurar a exequibilidade dos contratos de prestação de serviços pelas empresas junto ao
tomador, assegurando a adimplência dos Encargos Sociais e Trabalhistas, fica convencionado que as
empresas do segmento abrangidas pela CCT, deverão praticar o percentual mínimo de Encargos Sociais e
Trabalhistas constante da planilha abaixo. 

PLANILHA   DE CÁLCULOS
ENCARGOS   SOCIAIS: incidente sobre o valor da

Proposta DOCS.PLANILHAS CUSTOS (0770722)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 861



17/09/2020 Mediador - Extrato Convenção Coletiva

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR043058/2019 4/11

Remuneração + valor da Remuneração   Técnica
Grupo   A ENCARGOS   SOCIAIS 36.80%
1 INSS 20,00%
2 SESI OU   SESC 1,50%
3 SENAI OU   SENAC 1,00%
4 INCRA 0,20%
5 SALARIO EDUCAÇÃO  2,50%
6 FGTS 8,00%
7 SEGURO   ACIDENTE DE

TRABALHO/SAT/INSS
3,00%

8 SEBRAE 0,60%
Grupo   B ENCARGOS   SOCIAIS 28,20%
9 FÉRIAS 12,03%
10 AUXILIO   DOENÇA 1,85%
11 LICENÇA  

PATERNIDADE/MATERNIDADE
1,33%

12 FALTAS   LEGAIS 1,99%
13 ACIDENTE DE   TRABALHO 1,30%
14 AVISO   PRÉVIO 1,37%
15 13º SALÁRIO 8,33%
Grupo   C ENCARGOS   SOCIAIS 9,45%
16 AVISO   PRÉVIO INDENIZADO 3,65%
17 INDENIZAÇÃO   ADICIONAL 1,80%
18 INDENIZAÇÃO   (RESCISÕES

SEM JUSTA CAUSA)
4,00%

Grupo   D ENCARGOS   SOCIAIS 10,38%
19 INCIDÊNCIA   DOS

ENCARGOS DO GRUPO A
SOBRE O B

10,38%

VALOR   DOS ENCARGOS
SOCIAIS

84,83%

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DECLARAÇÃO SOBRE JUSTA CAUSA

O Sindicato Profissional e as Empresas, não promoverão ação judicial, sem antes, tentar uma solução administra�va,

sendo estabelecido o prazo de resposta de dez (10) dias a par�r da data do recebimento do pleito pela parte acionada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO 

Toda e qualquer homologação do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do empregado que, somado o período

do Aviso Prévio, conte com mais de um (1) ano de serviço, deverá ser preferencialmente homologada pelo Sindicato
da categoria (Ar�go 6º da IN da SRT n.º 3 de 21/06/2002) posto que ficam os órgãos locais do Ministério do Trabalho e

Emprego reservado para os seguintes casos:

Categoria sem representa�vidade sindical na localidade;

Recusa do Sindicato na prestação da assistência;

Cobrança indevida pelo Sindicato para a Prestação da assistência;

Parágrafo Primeiro: Deverão estar presentes no ato da homologação:
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1. O empregado (se menor com seu responsável) e o Empregador ou Preposto especialmente designado para cada ato

homologatório;

2. Procurador do Empregado com poderes expressos para receber e dar quitação e se o empregado for analfabeto, a

procuração deverá ser pública.

3. O ato de homologação será gratuito e deverá ser realizado impreterivelmente no primeiro dia ú�l após o

encerramento do período do aviso prévio, quando efe�vamente trabalhado, seja qual for a natureza da demissão, ou,

até o décimo dia após o úl�mo dia da prestação do serviço quando da dispensa sem justa causa, por inicia�va do

empregador, sob pena do pagamento de multa a favor do empregado em valor equivalente à sua maior remuneração.

Não comparecendo o empregado, quando da homologação, a empresa dará conhecimento do fato ao SINDPDAL,

mediante comprovação do envio da carta ou telegrama de no�ficação do ato, o que a desobrigará do cumprimento do

disposto no caput desta cláusula.

Parágrafo Segundo: Quando a data do pagamento da rescisão recair em um Sábado, Domingo ou Feriado, o

pagamento será antecipado para o dia ú�l anterior (§ 2.º do Art. 11 da IN da SRT n.º 3 de 21/06/2002);

Parágrafo Terceiro: São os seguintes documentos previstos pelo Ar�go 12º da IN da SRT n.º 3 de 21/06/2002 para fins

de homologação rescisória:

1.     Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho mínimo de 05 vias;

2.     CTPS do empregado com baixa e atualizada;

3.     Carta de Aviso Prévio ou do Pedido de Demissão;

4.     Cópia da Convenção ou do Acordo Cole�vo de Trabalho;

5.     Extrato analí�co atualizado do FGTS;

6.     Guia de Recolhimento rescisório do FGTS;

7.     CD para fins do Seguro Desemprego;

8.     ASO  Atestado de saúde Ocupacional Demissional, no prazo de validade;

9.     Descrição dos valores variáveis pagos, com inclusive seus reflexos no Descanso Remunerado, registrada no verso

do Termo de Rescisão.

10.  Cópia da GRCSU (Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana) as 2 (duas) úl�mas.

Parágrafo Quarto. Não comparecendo qualquer das partes na data marcada, o Sindicato fornecerá a outra parte

presente documento com a ocorrência.

MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA/TERCEIRIZAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS LICITAÇÕES 

O sindicato profissional fiscalizará e solicitará dos órgãos licitantes a inclusão no rol dos documentos exigidos para a

habilitação, do documento previsto no art. 607 da CLT (Recolhimento da Contribuição Sindical).

Parágrafo Único: A solicitação será feita por correspondência dirigida ao órgão licitante, sendo também enviada uma

cópia da mesma ao sindicato patronal.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
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PESSOAL E ESTABILIDADES 
OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO AMBIENTE E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

O SEAC/AL e o SINDPD/AL se comprometem a atuarem em caráter de orientação junto às empresas tomadoras de

serviços, para que as mesmas se adaptem às normas que determinam as condições ambientais e de trabalho

recomendadas para as a&vidades da categoria dos trabalhadores.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
DURAÇÃO E HORÁRIO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA JORNADA DE TRABALHO 

Para o Técnico e Assistente de Informática será adotada a jornada de 180 horas, Para o técnico em
aplicativos e desenvolvimento de sistemas e analista de Informática será adotada a jornada de 220 horas.

Parágrafo Primeiro: a jornada do digitador especificamente deverá observar a seguinte conformação:

50 (cinquenta) minutos de trabalho por (dez) minutos de descanso, ou 10 (dez) minutos de descanso por
(cinquenta) minutos de trabalho.

Parágrafo Segundo: O intervalo de descanso é obrigatório e decorrente de norma de ordem pública de
proteção do trabalhador (NR-17), sendo absolutamente inadmissível a compensação com a antecipação do
final da jornada diária de trabalho, ficando o empregado como único responsável pelo não cumprimento do
intervalo legal de descanso, que em última análise foi estabelecido em seu próprio benefício, cujos clientes
tomadores de serviços, contratualmente reconhecem tais normas de proteção dos trabalhadores.

Parágrafo Terceiro: Para os Técnicos e Assistentes de informática será adotada preferencialmente a
jornada de 180 horas. Sendo permitida a mudança de carga horária para 220 horas de acordo com a CLT.

Parágrafo Quarto: A alteração da Jornada de Trabalho poderá, em regra, ser realizada unilateralmente
pelo empregador conforme sua necessidade e conveniência, exceto em caso de impossibilidade do
trabalhador por desempenhar outro trabalho em horário semelhante.

COMPENSAÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA COMPENSAÇÃO DE HORAS 

Convencionam as partes que em observância, fiel e rigorosa do que dispõe o parágrafo 2.º do Ar&go 59º da C.L.T. e na

consonância do disposto na Lei n.º 9.601 de 21 de janeiro de 1998, regulamentada pelo Decreto n.º 2.490, publicado

no DOU do dia 05.02.1998, fica ins&tuída A COMPENSAÇÃO DE JORNADA E/OU HORAS DE TRABALHO, realizadas por

cada trabalhador, no exercício das suas funções, desde que cumpridos os seguintes critérios:

Parágrafo Primeiro  A compensação através de concessão de folgas aos trabalhadores, se dará considerandose que

para cada hora trabalhada, excedente ou não, haverá uma hora de folga. Da mesma forma, haverá uma hora de folga

antecipada, para cada hora a ser trabalhada posteriormente;

Parágrafo Segundo  As empresas devem adotar um mecanismo para o fiel controle das tais horas  excedentes e

compensadas  que permita o acompanhamento individual, por trabalhador envolvido;
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Parágrafo Terceiro  A apuração das horas excedentes se fará à luz dos respec�vos registros de ponto mensais,

mecânicos ou manuais, podendo haver compensação parcial ou por etapas, devendo estar totalmente cumprida no

período máximo de 180 ( cento e oitenta ) dias contados a par�r do final de cada apuração;

Parágrafo Quarto  Será permi�da também a compensação antecipada das horas a serem trabalhadas posteriormente,

na forma do parágrafo anterior;

Parágrafo Quinto  Na impossibilidade da empresa cumprir o prazo estabelecido no parágrafo terceiro da Cláusula

Vigésima da presente Convenção, para a concessão das FOLGAS de compensação de horário de trabalho, deverá

efetuar o pagamento das horas à compensar, de uma única vez, com o acréscimo de sessenta por cento (60%) sobre o

valor da hora normal.

CONTROLE DA JORNADA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REGISTRO DE JORNADA

Todos os empregados terão sua jornada de trabalho anotada mecanicamente, ou folha de ponto, com exceção

daqueles empregados que se enquadrarem nas situações previstas nas alíneas a e b do Art. 62 da CLT.

FALTAS 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ATESTADOS MÉDICOS 

Haverá aceitação para jus�fica�vas de faltas e outras questões análogas, dos atestados médicos e odontológicos

oriundos de médicos ou den�stas, ou procedentes de convênios de saúde do empregado, caso a empresa não possua

serviços médicos próprios ou conveniados.

Parágrafo Primeiro. Fica obrigado o empregado a notificar à empresa seu impedimento por motivo de doença, mediante a apresentação de atestado médico no prazo
de 72h (setenta e duas horas) da emissão do atestado médico, sob pena de serem lançadas faltas. 

Parágrafo Segundo. A falta de um dia de trabalho da Escala 12 x 36 faz com que o trabalhador tenha este dia descontado e deixe de receber 01 (um) dia de repouso
semanal remunerado no cálculo do RSR/Lei 605/49.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO 

Ficam os empregados e empregadores autorizados a praticar a Escala de Trabalho 12 x 36, doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso.

Parágrafo Único. Dentro da escala de 12 (doze) horas está incluído, obrigatoriamente, o intervalo de 1 (uma) hora, ou seja, são 11 (onze) horas reais de trabalho.

FÉRIAS E LICENÇAS 
LICENÇA MATERNIDADE 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA LICENÇA GESTANTE 

A empregada gestante fará jus à licença de 120 (cento e vinte) dias, nos termos da Cons�tuição Federal.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO DIA DO INÍCIO DAS FÉRIAS 

O início das férias, individuais ou cole�vas, não poderá coincidir com sábados, domingos, feriados ou dias já

compensados.
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Parágrafo Único: A data do gozo das férias será informada ao empregado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
OUTRAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO ACIDENTADO OU DOENTE 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA SAÚDE NO TRABALHO 

Quando os digitadores acusarem sintomas de LER (Lesões pôr Esforços Repe$$vos),será obrigatório o preenchimento

da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) pela empresa. No caso de omissão desta, comprovado através de

correspondência encaminhada e protocolada à Empresa no prazo de 03 (dias), a contar da solicitação por escrito, fica

autorizado o preenchimento pelo próprio empregado, o que será dado como firme e valioso pela empresa.

RELAÇÕES SINDICAIS 
ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO QUADRO DE AVISOS 

O SINDPD/AL poderá colocar quadro de avisos nas empresas des$nadas às no8cias sindicais, desde que dadas com a

habitual urbanidade e sem ofensas de qualquer natureza.

Parágrafo Primeiro: O presente acordo deverá ser obrigatoriamente afixado em quadro de avisos, como forma de

divulgação.

Parágrafo Segundo: O SEAC/AL poderá colocar quadro de avisos no SINDPD/AL, des$nado a no8cias trabalhistas,

desde que dadas com a habitual urbanidade e sem ofensas de qualquer natureza.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA RELAÇÃO DOS EMPREGADOS 

As empresas se comprometem a colocar à disposição do SINDPD/AL, mensalmente, cópia da relação de admi$dos e

demi$dos que enviam a Delegacia Regional do Trabalho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA TAXA ASSISTENCIAL PATRONAL

As empresas abrangidas por esta Convenção Cole$va de Trabalho contribuirão anualmente e uma única vez para o

Sindicato Patronal com a importância de R$ 2,00 (dois reais) por empregado constante da sua folha do mês de Junho

do corrente ano, a ser recolhida até o dia 30 de Agosto na sede do Sindicato Patronal ou onde este indicar, tudo de

acordo com orientação emanada do Supremo Tribunal Federal STF nos Processos RE 220.7001 (DJ de 13.11.1998) e

RE 189.9603 (DJ de 17.11.2000).

Parágrafo Primeiro: Em caso de recolhimento posterior a data acima, a empresa inadimplente estará sujeita ao

pagamento adicional de juros de mora à razão de 1,00% (hum por cento) por mês ou fração de atraso e também ao

pagamento de uma multa de 2,00% (dois por cento) sobre o montante (principal mais juros).

Parágrafo Segundo: As empresas ficam obrigadas a apresentar ao SEAC/AL no ato do pagamento que trata esta

Cláusula, cópia do CAGED do mês de JUNHO e as novas empresas do segmento que se cons$tuírem no período de

vigência desta Convenção, pagarão com base no total de funcionários registrados no CAGED do 3o (terceiro) mês

posterior a sua cons$tuição.
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Parágrafo Terceiro: As empresas devem enviar ao SEAC/AL nos meses abaixo, cópia dos respec$vos CAGED dos meses

anteriores, ou seja:

Em JANEIRO, envia cópia do CAGED do mês de Dezembro;

Em JUNHO, envia cópia do CAGED do mês de Maio e;

Em SETEMBRO, envia cópia do CAGED do mês de Agosto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

As empresas descontarão mensalmente dos associados ao sindicato profissional, a 8tulo de contribuição social, 1%

(um por cento) da remuneração, recolhendo a importância descontada à tesouraria da en$dade beneficiária até o

décimo (10º) dia ú$l subsequente ao pagamento da folha, sob pena de aplicação das sanções previstas no parágrafo

único do ar$go 545, da CLT, sem prejuízo da multa convencional.

Parágrafo Primeiro. Os valores referentes às mensalidades sindicais devidos ao SINDPD/AL poderão ser pagos através

da conta CEF, Ag 0055/003.36662. A relação nominal, com os salários e valor recolhido, será fornecida ao SINDPD/AL

até o dia 10 do mês subsequente ao mês da competência do pagamento.

Parágrafo Segundo. O não cumprimento pela empresa desta cláusula, implicará no reconhecimento da dívida com o

SINDPD/AL,atualizandose os valores quando da regularização, acrescidos de multa de 2% (dois por cento) ao mês,

sobre o valor do desconto não repassado.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA APLICABILIDADE 

Esta convenção coletiva deve ser aplicada a todos os empregados da área de Tecnologia da Informação e Informática e Processamento de
Dados pelas empresas que atuam ou tem contrato vigente no estado de Alagoas, conforme Cláusula de abrangência.

Parágrafo Primeiro – as empresas sucedâneas de contratos de prestação de serviços, além dos pisos, assegurarão os reajustes e demais cláusulas
previstas nesta convenção para preservar os direitos adquiridos pelos empregados ao longo da permanência deles na mesma prestação de serviço
nas dependências do cliente.  Neste caso o salário de contratação não pode ser inferior ao percebido na empresa sucedida.

Parágrafo Segundo - as partes estabelecem que os contratos de trabalho em curso deverão observar as novas normas que regulam as relaçõs

individuais e coletivas de trabalho estabelecidas pela Lei Federal Nº 13.467/2017.

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS 

O SEAC/AL e o SINDPD/AL reunirseão sempre que solicitados pôr uma das partes a par$r da vigência desta

Convenção, com vistas a analisar conjuntamente o cenário de aplicação das Cláusulas pactuadas e outras condições

que desejem acordar, avaliando o quadro econômico e produ$vo, geral e das empresas, as perspec$vas de

desenvolvimento à organização do trabalho, podendo convencionar modificações e aprimoramentos.

Parágrafo Único: As pautas das reuniões deverão ser enviadas pelas partes com, pelo menos, 30 (trintas) dias de

antecedência.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA

Em razão dos avanços tecnológicos e tendo em vista uma melhor classificação dos trabalhadores abrangidos por esta

Convenção Cole�va de Trabalho, as categorias profissionais terão as seguintes definições:

1) Analista de Informá�ca Nível I, que englobará as categorias de Analista de Sistemas, Suporte, Negócio e O&M, com

experiência mínima de 03 (três) anos na função de Analista de Informá�ca;

2) Analista de Informá�ca Nível II, que englobará as categorias de Analista de Sistemas, Suporte, Negócio e O&M;

3) Técnico em aplica�vos e desenvolvimento de sistemas I, que se cons�tuirá das categorias de Programadores e

websites, com experiência mínima de 02 (dois) anos na função;

4) Técnico em aplica�vos e desenvolvimento de sistemas II, que se cons�tuirá das categorias de Programadores e

websites;

5)Técnico em Informá�ca, que se cons�tuirá das categorias de técnicos em Manutenção de redes e Operadores de

Computador;

6)Assistente de Informá�ca, que contempla as categorias de Digitador e Auxiliar de processamento de dados,o

pessoal de apoio as a�vidades conexas aos procedimentos informa�zados e profissionais de conhecimento técnico

que reúna capacidade de ministrar cursos básicos na área de informá�ca.

Parágrafo Primeiro: Funções e Atribuições das Categorias acima:

1) Analista de Informá�ca: Profissional graduado na área de TI, Informá�ca processamento de dados e outras

correlatas com especialização e capacidade de projetar, planejar, avaliar, auditar, elaborar, estudar viabilidades

técnicas, definir sistemas de alta complexidade. Analista de Informá�ca Nível I deverá possuir experiência mínima de

03 (três) anos na função.

2) Técnico em aplica�vos e desenvolvimento de sistemas:Profissional de formação média ou cursando nível superior

capacitado para realizar serviços que exijam conhecimentos específicos em linguagens de programação, realização de

testes, desenvolvimentos de sí�os, acessibilidade na web e administração de bancos de dados.

3) Técnico de Informá�ca: Profissional de formação média com conhecimentos técnicos para a�vidades que

compreendam monitoramento de estruturas operacionais, instalação e manutenção de redes, internet, intranet e

suporte técnico de equipamentos.

4) Assistentes de Informá�ca: Profissional que sob supervisão executa serviços básicos como digitação, recepção e

preparação de material para processamento, conferência e expedição dos mesmos, acertos contábeis, auten�cação,

abertura e conferência de envelopes de caixarápido, manuseio e controle de numerários, ministrar cursos básicos em

diversos produtos, aplica�vos, linguagens e manutenção de hardware.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DAS AUSÊNCIAS LEGAIS 

As ausências legais que aludem os incisos I, II e III do art. 473 da CLT, pôr força do presente Acordo Cole�vo de

Trabalho, assim ficam ampliadas:

I) 02 (dois) dias úteis consecu�vos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente ou descendente;

II) 05 (cinco) dias úteis consecu�vos, no decorrer da primeira semana de vida da criança, em caso de nascimento de

filhos;

III) 03 (três) dias úteis consecu�vos, em virtude de casamento:
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IV) 01 (um) dia ú�l em caso de internação hospitalar do cônjuge, ascendente ou descendente.

Parágrafo Primeiro: Entendese pôr ascendente o pai e a mãe e pôr descendente, os filhos na conformidade da Lei

Civil.

Parágrafo Segundo: Para o empregado fazer jus ao caput desta cláusula, terá de apresentar documento

comprobatório, até 24 (vinte e quatro) horas após o retorno ao trabalho.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DOS UNIFORMES 

As empresas que exigirem de seus empregados o uso de uniformes, fornecerão os mesmos gratuitamente.

JOSE CARLOS ROBERTO DA COSTA

PRESIDENTE 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO EST DE AL

MANOEL BALTHAZAR FERREIRA DIEGUES DE ARECIPPO 

MEMBRO DE DIRETORIA COLEGIADA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS DE PROCESSAMENTO DE

DADOS SERVICOS DE INFORMATICA E SIMILARES E PROFISSIONA

ANEXOS

ANEXO I - ATA SEAC 1

Anexo (PDF)

ANEXO II - ATA SEAC 2

Anexo (PDF)

ANEXO III - ATA SINDPD 1

Anexo (PDF)

ANEXO IV - ATA SINDPD 2

Anexo (PDF)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 
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MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
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Ao

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL

Avenida Aristeu de Andrade, 377 – Farol – Maceió/AL

Ref: Pregão Eletrônico 60/2020

DECLARAÇÃO

LEGAL  SOLUÇÕES  CORPORATIVAS  LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o número 

14.935.553/000140, com sede à Rua Araguaia, 265 – Sala 311 – Freguesia – Rio de 

Janeiro/RJ, neste ato representada por seu sócio gerente Ricardo Lemos dos Santos, brasileiro, 

divorciado, administrador de empresas, portador da carteira e identidade nº 20.69672  

expedida pelo CRA/RJ e CPF nº 927.769.14504, INFORMA os índices financeiros a seguir:

LG = AC + RLP / PC + PNC = 363.606,60 + 0,00 / 56.475,83 + 0,00 = 6,43

SG = AT / PC + PNC = 581.887,16 / 56.475,83 + 0,00 = 10,30

LC = AC / PC = 363.606,60 / 56.475,83 = 6,43

CCL = AC  PC = 363.606,60  56.475,83 = 307.130,37

1. Declaramos que possuímos Capital Circulante Líquido (307.130,37) superior ao exigido no 

edital.

2. Declaramos que possuímos Patrimônio Líquido (638.362,99) superior ao exigido no referido 

edital.

Sem mais

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2020.

________________________________

LEGAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

Ricardo Lemos dos Santos

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

 

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2020.
 
Srª. Assessora.
 
Solicito o pronunciamento técnico quanto aos

documentos apresentados pelo licitante SEGUNDO classificado no
Pregão 60/2020, Contratação Técnicos TI, conforme exigências
contidas no referido Ato Convocatório.

Seguem em anexo:
PROPOSTA DE PREÇOS: 0770720
PLANILHA FORMAÇÃO PREÇOS: 0770722; 0770728
BALANÇO

PATRIMONIAL: 0770734; 0770738; 0770742; 0770746
 
Aguardo e agradeço antecipadamente.
 
Cordialmente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 25/09/2020, às 08:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0770747 e o código CRC 4E9E4AFC.

0008814-33.2019.6.02.8000 0770747v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Análise. Planilhas. Pregão Eletrônico nº 60/2020.

 

Parecer nº 1780 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de Pregão Eletrônico nº 60/2020

(0753768) que visa a contratação de empresa para
fornecimento de mão-de-obra para atuação em Apoio de TI nos
locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e
locais de votação - Eleições 2020.

 
Os autos foram enviados pelo Senhor Pregoeiro,

Despacho PREG (0770747), para pronunciamento técnico
sobre as planilhas apresentadas pela empresa Legal Soluções
Corporatovas, bem como sobre seu balanço patrimonial, a
partir das disposições constantes do Edital (0753768).

 
Analisando as citadas documentações, observamos:
 
1. Planilhas de Custos e Formação de Preços -

Valores mensais (Anexo II) - Foram apresentadas planilhas
com valores  diferentes, 0770722 e 0770728.

1.1. As planilhas constantes do evento
Sei 0770722 possuem valores mensais diferentes dos
constantes da proposta de preço (0770720). 

Turno Proposta de preço
(0770720)

Planilhas
(0770722)

1º R$ 3.968,55 R$ 4.226,82
2º R$ 2.645,70 R$ 2.570,60
1.2. Sobre as planilhas constantes do evento

Sei 0770728, observamos:
1.2.1. Os encargos sociais foram cálculados com

base em valor diferente da remuneração informada, R$
3.065,00 (três mil sessenta e cinco reais).

Remuneração
informada

Encargos
sociais  totais

36,8%

Encargos
sociais

contante da
planilha

R$ 3.065,00 R$ 1.127,92 R$ 1.347,15
1.2.2. Não foram consideradas as incidências dos

encargos previstos no submódulo 4.1, 36,8% (trinta e seis
vírgula oito por cento), sobre as rubricas abaixo:

- 13º (décimo terceiro) salário;
- Afastamento maternidade;
- Custo de reposição do profissional ausente.
1.2.3. Não foram considerados os custos com

Provisão para Rescisão.
1.2.4. Foi estimado custo com EPIs no montante de

R$ 42,00 (quarenta e dois reais), bastante inferior ao estimado
pela SEIC para contemplar o fornecimento de materiais de
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proteção à COVID-19 pelo período de 30 dias, conforme
disposto em Edital, abaixo, que totaliza R$ 346,93 (trezentos e
quarenta e seis reais e noventa e três centavos).

p)fornecer máscaras cirúrgicas para seus
contratados, na razão mínima de 05 (cinco)
máscaras por contratado por dia; bem assim
02 (dois) sacos plásticos por contratados por
dia e 01 (um) marcador permanente por
contratado; para sua proteção individual e
correto descarte de material utilizado, tudo em
decorrência da pandemia de COVID-19; bem
assim instruir seus colaboradores quanto ao
correto manuseio e descarte dos itens;
q)deve fornecer 01 (um) embalagem de no
mínimo 500g de álcool em gel 70° INPM por
contratado;
Material Valor

Álcool em gel - 1 unidade R$ 5,85

Máscaras descartáveis - 3 caixas R$
327,75

Outros (marcador permanente - 1 e sacos de
lixo -1) R$ 13,33

Total R$
346,93

Dada a flutuação de preços de tais materiais,
recomendamos que a Seção de Instrução de Contratações -
SEIC analise a exiquibilidade desses valores.

 
2 - Planilha de Treinamento (Anexo III) - Não foi

apresentada.
 
Quanto ao Balanco Patrimonial apresentando,

informamos que os índices de Liquidez Geral, Liquidez
Corrente e Solvência Geral da empresa são maiores que 01
(um), atendendo, assim, as disposições constantes do Edital.

 
Desta forma, recomendamos o retorno dos autos ao

Senhor Pregoeiro para as providências cabíveis.
 
 

Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI

 
De acordo.
Ao Senhor Pregoeiro.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 28/09/2020, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 28/09/2020, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0772469 e o código CRC 1E59EE98.
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Parecer 1780 (0772469)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 881



29/09/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/8

Pregão Eletrônico

70011 .602020 .28285 .4714 .653860516

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00060/2020

Às 14:01 horas do dia 17 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA PRE 81/2020 de 25/03/2020, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0008814-33.2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00060/2020. Modo de
disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa de terceirização para fornecimento
de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de
votação, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances
para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Auxiliar de Serviços Técnicos
Descrição Complementar: Mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. (lote
completo, considerando todos os postos referentes ao 1º e 2º turnos de Eleição).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 110.076,9700 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Auxiliar de Serviços Técnicos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
11.077.741/0001-97 VALEX

SERVICOS
TECNICOS DE
LIMPEZA
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 110.076,9700 R$ 110.076,9700 16/09/2020
06:33:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa de terceirização
para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.
propostas valida por 90 dias

14.935.553/0001-40 LEGAL
SOLUCOES
CORPORATIVAS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 110.076,9700 R$ 110.076,9700 16/09/2020
20:30:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos. (Lote completo, considerando todos os postos referentes ao 1º e 2º turnos de
Eleição)

17.278.191/0001-50 VR
CONSULTORIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 110.076,9700 R$ 110.076,9700 17/09/2020
13:17:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos. (lote completo, considerando todos os postos referentes ao 1º e 2º turnos de
Eleição).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 110.076,9700 11.077.741/0001-97 17/09/2020 14:01:57:453
R$ 110.076,9700 14.935.553/0001-40 17/09/2020 14:01:57:453
R$ 110.076,9700 17.278.191/0001-50 17/09/2020 14:01:57:453
R$ 110.076,9600 14.935.553/0001-40 17/09/2020 14:17:40:057
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R$ 105.450,0000 17.278.191/0001-50 17/09/2020 14:31:52:223
R$ 110.070,0000 14.935.553/0001-40 17/09/2020 14:35:32:833

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 17/09/2020
14:02:47 Item Aberto.

Início 1a
Etapa da
Disputa
Fechada

17/09/2020
14:30:54

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
110.076,9600 e R$ 110.076,9700.

Encerrada
Disputa
Fechada

17/09/2020
14:35:54 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 17/09/2020
14:35:54 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

17/09/2020
14:51:03

Convocado para envio de anexo o fornecedor VR CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.278.191/0001-
50.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

17/09/2020
16:06:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VR CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF:
17.278.191/0001-50.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

21/09/2020
14:07:09

Convocado para envio de anexo o fornecedor VR CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.278.191/0001-
50.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

21/09/2020
14:49:35

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VR CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF:
17.278.191/0001-50.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

22/09/2020
14:54:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor VR CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.278.191/0001-
50.

Recusa 23/09/2020
14:39:56

Recusa da proposta. Fornecedor: VR CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.278.191/0001-50, pelo
melhor lance de R$ 105.450,0000. Motivo: LICITANTE, REGISTRA: "Sr. Pregoeiro, conforme última
solicitação de ajuste da planilha, observamos que o valor fica inexequível para correta prestação dos
serviços, assim, solicito nossa desclassificação e chamamento da empresa seguinte. Certo de vossa
compreensão, VR CONSULTORIA LTDA EPP."

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

23/09/2020
14:39:56

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VR CONSULTORIA LTDA,
CNPJ/CPF: 17.278.191/0001-50.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

23/09/2020
14:51:49

Convocado para envio de anexo o fornecedor LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF:
14.935.553/0001-40.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

24/09/2020
11:17:25

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA,
CNPJ/CPF: 14.935.553/0001-40.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

24/09/2020
14:35:37

Convocado para envio de anexo o fornecedor LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF:
14.935.553/0001-40.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

24/09/2020
22:27:52

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA,
CNPJ/CPF: 14.935.553/0001-40.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

28/09/2020
14:21:32

Convocado para envio de anexo o fornecedor LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF:
14.935.553/0001-40.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

29/09/2020
14:06:32

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LEGAL SOLUCOES
CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 14.935.553/0001-40.

Recusa 29/09/2020
14:07:44

Recusa da proposta. Fornecedor: LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF:
14.935.553/0001-40, pelo melhor lance de R$ 110.070,0000. Motivo: LICITANTE
REGISTRA:"Considerando os apontamentos feitos e revendo todos os nossos apontamentos e
levantamentos, chegamos a conclusão que da forma como foram formulados nossos preços e
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planejamentos não conseguiremos atender com a excelência a que nos propomos, ao objeto
contratual".

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

29/09/2020
14:38:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI,
CNPJ/CPF: 11.077.741/0001-97.

Recusa 29/09/2020
17:02:54

Recusa da proposta. Fornecedor: VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ/CPF:
11.077.741/0001-97, pelo melhor lance de R$ 110.076,9700. Motivo: licitante está impedida de
licitar com a União até o dia 21/01/2021, aplicação penalidade processo 08016008473202040-
Pregão 04/20 DEPEN, CONSULTA SICAF PREGOEIRO.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

29/09/2020
17:02:54

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VALEX SERVICOS TECNICOS
DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.077.741/0001-97.

Item
cancelado no
julgamento

29/09/2020
17:03:25

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO NA ACEITAÇÃO PELOS MOTIVOS
REGISTRADOS NAS SESSÕES.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 17/09/2020
14:02:12

Srs.(as) Licitantes, boa tarde, inicialmente verificaremos a conformidade inicial das
propostas cadastradas, considerando as determinações do edital e legislação de regência
para a presente fase do certame.Permaneçam logados e observem todas as mensagens

registradas.
Pregoeiro 17/09/2020

14:02:47
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 17/09/2020
14:02:47

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de
lances.

Pregoeiro 17/09/2020
14:30:54

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
110.076,9600 e R$ 110.076,9700 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:35:54 do dia 17/09/2020.
Sistema 17/09/2020

14:35:54
O fornecedor da proposta no valor de R$ 110.076,9700 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 17/09/2020

14:35:54
A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 17/09/2020
14:35:54

O item 1 está encerrado.

Sistema 17/09/2020
14:35:55

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 17/09/2020

14:44:28
Para VR CONSULTORIA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira classificada,
razão pela qual devemos questionar, preliminarmente, sobre a possibilidade de aceitar

nossa contraproposta no valor de R$90.000,00 para o item, com fundamento no edital e
legislação do Pregão Eletrônico, aguardamos resposta.

Pregoeiro 17/09/2020
14:46:44

Para VR CONSULTORIA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira classificada,
razão pela qual devemos questionar, preliminarmente, sobre a possibilidade de aceitar

nossa contraproposta no valor de R$90.000,00 para o item, com fundamento no edital e
legislação do Pregão Eletrônico, aguardamos resposta.

Pregoeiro 17/09/2020
14:47:26

Para VR CONSULTORIA LTDA - Sr.(a) Licitante, favor responder.

17.278.191/0001-
50

17/09/2020
14:47:37

Boa tarde Sr. Pregoeiro, esse é o nosso menor valor para executar o contrato seguindo
todas as exigências deste órgão, uma que haverá valor salarial baseado no piso da

categoria.
Pregoeiro 17/09/2020

14:48:18
Para VR CONSULTORIA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira classificada,
razão pela qual devemos questionar, preliminarmente, sobre a possibilidade de aceitar

nossa contraproposta no valor de R$90.000,00 para o item, com fundamento no edital e
legislação do Pregão Eletrônico, aguardamos resposta

17.278.191/0001-
50

17/09/2020
14:49:48

Esse é o nosso menor valor.

Pregoeiro 17/09/2020
14:50:19

Para VR CONSULTORIA LTDA - Sr.(a) Licitante, agradeço. Pelo exposto, vamos convocar
anexo, favor encaminhar sua proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado,
contendo todos os elementos exigidos no edital e anexo, observe as exigências contidas
no item 6, bem como no item 9 do mesmo diploma legal. A proposta deverá ser assinada

e as demais FOLHAS RUBRICADAS.
Pregoeiro 17/09/2020

14:50:55
Para VR CONSULTORIA LTDA - Considerando a determinação do edital, favor encaminhar

no prazo de DUAS HORAS.
Sistema 17/09/2020

14:51:03
Senhor fornecedor VR CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.278.191/0001-50, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 17/09/2020

14:51:27
Para VR CONSULTORIA LTDA - Sr.(a) Licitante, anexo convocado.

Ata PREGÃO 60 (0774201)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 884



29/09/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 4/8

Pregoeiro 17/09/2020
14:54:49

Para VR CONSULTORIA LTDA - Sr.(a) Licitante, retornaremos ao chat às 16h 54´

Sistema 17/09/2020
16:06:21

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VR CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.278.191/0001-50,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 17/09/2020
17:06:52

Para VR CONSULTORIA LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento dos arquivos.
Encaminharemos à Unidade Requisitante, bem como a Unidade Contábil, a fim de analisar
toda documentação técnica encaminhada. Suspenderemos o presente pregão eletrônico,

RETORNAREMOS DO DIA 21/09/2020 ÀS 14 HORAS HORÁRIO DE BRASÍLIA.
Pregoeiro 21/09/2020

14:01:54
Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 21/09/2020
14:03:45

Para VR CONSULTORIA LTDA - Sr.(a) Licitante,VR CONSULTORIA LTDA, a Unidade
Contábil/Técnica avaliou a documentação encaminhada na última sessão por V.Sª, razão

pela qual passaremos a transcrever o respectivo pronunciamento:
Pregoeiro 21/09/2020

14:04:55
Para VR CONSULTORIA LTDA - PARECER UNIDADE ACAGE TRE/AL: "1. Proposta de preço
(0765240):1.1. Os períodos de contratação (1º Turno e 2º Turno) informados diferem dos

constantes do Edital (Anexo IV);......
Pregoeiro 21/09/2020

14:05:35
Para VR CONSULTORIA LTDA - 1.2. O valor proporcional para o 2º Turno, R$ 2.427,99
(dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), não reflete a

proporcionalidade dos dias do período, 19 a 30/11/2020 - 12 dias, considerando o valor
mensal do posto, R$ 6.621,79 (seis mil seiscentos e vinte e um reais e setenta e nove

centavos)." É O PARECER!
Pregoeiro 21/09/2020

14:06:59
Para VR CONSULTORIA LTDA - Sr.(a) Licitante, considerando o apontamento da referida

inconsistência na planilha de formação preços apresentada por V.Sª, dessa forma
convocaremos novo anexo, peço que corrija.

Sistema 21/09/2020
14:07:09

Senhor fornecedor VR CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.278.191/0001-50, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 21/09/2020
14:08:10

Para VR CONSULTORIA LTDA - Sr.(a) Licitante, anexo convocado, aguardamos no prazo
estabelecido no edital, no máximo em 2 horas. Agradeço.

Sistema 21/09/2020
14:49:35

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VR CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.278.191/0001-50,
enviou o anexo para o ítem 1.

17.278.191/0001-
50

21/09/2020
14:51:34

Boa tarde Sr. Pregoeiro. Enviamos a proposta ajustada.

Pregoeiro 21/09/2020
14:55:55

Para VR CONSULTORIA LTDA - Sr.(a) Licitante, agradeço, suspenderemos a sessão com o
objetivo de reenviar a proposta ajustada à Unidade Técnica competente deste Regional.

Retornaremos amanhã às 14 horas.
Pregoeiro 22/09/2020

14:01:38
Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 22/09/2020
14:03:58

Para VR CONSULTORIA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. Na última sessão V.Sª fez
juntada da proposta ajustada, de acordo com os apontamentos da Unidade Técnica, esta

executou nova avaliação, registrou da seguinte forma:
Pregoeiro 22/09/2020

14:04:55
Para VR CONSULTORIA LTDA - PARECER DA UNIDADE TÉCNICA TRE/AL: "Em virtude dos

apontamentos elencados em nossa análise inicial, Parecer nº 1689 / 2020 - TRE-
AL/PRE/ACAGE (0765522), o senhor Pregoeiro, Despacho PREG (0767243), encaminhou

nova proposta de preço apresentada pela licitante VR Consultoria Ltda EPP.....
Pregoeiro 22/09/2020

14:06:11
Para VR CONSULTORIA LTDA - Após análise, observamos que a citada proposta altera o

valor previsto para o posto mensal e, ainda, para a etapa  Contratação e
Treinamento. Observamos, ainda, que as linhas que informam o "Total - 1º Turno" e

"Total - 2º Turno" estão totalizando seus valores de forma equivocada.
Pregoeiro 22/09/2020

14:33:58
Para VR CONSULTORIA LTDA - Após análise, observamos que a citada proposta altera o

valor previsto para o posto mensal e, ainda, para a etapa  Contratação e
Treinamento. Observamos, ainda, que as linhas que informam o "Total - 1º Turno" e

"Total - 2º Turno" estão totalizando seus valores de forma equivocada.
Pregoeiro 22/09/2020

14:53:06
Para VR CONSULTORIA LTDA - Desta forma, recomendamos o retorno dos autos ao

Senhor Pregoeiro para que a licitante seja diligenciada a:1. proceder os ajustes formais
na planilha Proposta de Preço;2. apresentar as demais planilhas (postos mensais e

Contratação e Treinamento), para competente análise" É O PARECER!
Pregoeiro 22/09/2020

14:54:17
Para VR CONSULTORIA LTDA - Pelo exposto, vamos convocar anexo, favor encaminhe, as
planilhas de formação de preços/custos devidamente retificada, guardando conformidade

coma a proposta ajustada e encaminhada na última sessão.
Sistema 22/09/2020

14:54:25
Senhor fornecedor VR CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.278.191/0001-50, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 22/09/2020

14:54:43
Para VR CONSULTORIA LTDA - Anexo convocado. Aguardamos.

Pregoeiro 22/09/2020
16:09:38

Para VR CONSULTORIA LTDA - Sr.(a) Licitante, aguardamos o envio da documentação
solicitada, conforme recomendação da Unidade responsável pela análise técnica das

planilhas exigidas no Edital.
Pregoeiro 22/09/2020

16:27:26
Para VR CONSULTORIA LTDA - Sr.(a) Licitante, aguardamos o envio da documentação
solicitada, conforme recomendação da Unidade responsável pela análise técnica das

planilhas exigidas no Edital.
Pregoeiro 22/09/2020

16:51:09
Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a presente sessão por questões técnicas,

instabilidade do sistema. Retornaremos amanhã às 14 horas. Obrigado
Pregoeiro 22/09/2020

16:52:04
Para VR CONSULTORIA LTDA - Sr.(a) Licitante, a CONVOCAÇÃO DE ANEXO ESTÁ EM

ABERTO. AGUARDAMOS O ENVIO DAS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
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RETIFICADAS EM CONFORMIDADE COM OS ÚLTIMOS APONTAMENTOS DA UNIDADE
TÉCNICA.

Pregoeiro 23/09/2020
14:05:29

Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 23/09/2020
14:08:24

Para VR CONSULTORIA LTDA - Sr.(a) Licitante, aguardamos o encaminhamento da
planilha de formação de preços e custos, em conformidade com a proposta encaminhada

Pregoeiro 23/09/2020
14:13:18

Para VR CONSULTORIA LTDA - Sr.(a) Licitante, favor responder.

Pregoeiro 23/09/2020
14:38:11

Para VR CONSULTORIA LTDA - Sr.(a) Licitante, aguardo resposta.

17.278.191/0001-
50

23/09/2020
14:38:14

Boa tarde Sr. Pregoeiro, conforme última solicitação de ajuste da planilha, observamos
que o valor fica inexequível para correta prestação dos serviços, assim, solicito nossa

desclassificação e chamamento da empresa seguinte. Certo de vossa compreensão, VR
CONSULTORIA LTDA EPP.

Pregoeiro 23/09/2020
14:39:22

Para VR CONSULTORIA LTDA - Sr.(a) Licitante, agradeço, vamos recusar a sua proposta.

Sistema 23/09/2020
14:39:56

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 23/09/2020
14:41:59

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a
próxima na ordem de classificação, com fundamento na legislação do pregão eletrônico e

Edital, aceita nossa contraproposta no valor de R$100.000,00?
Pregoeiro 23/09/2020

14:44:23
Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a

próxima na ordem de classificação, com fundamento na legislação do pregão eletrônico e
Edital, aceita nossa contraproposta no valor de R$100.000,00?

Pregoeiro 23/09/2020
14:47:25

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sr.(a) Licitante, favor responder.

14.935.553/0001-
40

23/09/2020
14:47:43

Prezados boa tarde. Estamos no nosso melhor preço. Nos colocamos a disposição para as
próximas fases do processo

Pregoeiro 23/09/2020
14:50:57

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sr.(a) Licitante, agradeço. Pelo exposto,
vamos convocar anexo, favor encaminhar sua proposta devidamente ajustada ao último

lance ofertado, contendo todos os elementos exigidos no edital e anexo, observe as
exigências contidas no item 6, bem como no item 9 do mesmo diploma legal. A proposta

deverá ser assinada e as demais FOLHAS RUBRICADAS.
Sistema 23/09/2020

14:51:49
Senhor fornecedor LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF:

14.935.553/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 23/09/2020

14:52:54
Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Anexo convocado, aguardamos no prazo e

2h, ocasião na qual retornaremos ao chat, às 16h e 52´.
Pregoeiro 23/09/2020

14:53:12
Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Agradeço mais uma vez e aguardo.

14.935.553/0001-
40

23/09/2020
14:55:24

Prezado! Tendo em vista o histórico do pregão e considerando que o horário limite
praticamente estará no final do expediente

14.935.553/0001-
40

23/09/2020
14:55:50

Solicitamos a concessão de prazo para envio até amanha pela manha

Pregoeiro 23/09/2020
15:08:38

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sr.(a) Licitante, considerando a
complexidade do pregão, bem como a minha prerrogativa de solicitar a documentação no

prazo de duas horas, bem como a possibilidade de prorrogação do mesmo,
ultrapassando, assim, o horário de expediente deste Regional, concedo o prazo até

amanhã ás 14 horas. Suspenderemos o pregão. Deixaremos a convocação em aberto.
Sistema 24/09/2020

11:17:25
Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF:

14.935.553/0001-40, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 24/09/2020

14:05:25
Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 24/09/2020
14:07:07

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. Acuso o
recebimento dos arquivos. Caso necessite de convocação de anexo, favor informar.

Aguarde.
14.935.553/0001-

40
24/09/2020
14:11:35

Obrigado. Estamos no aguardo

Pregoeiro 24/09/2020
14:32:25

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sr.(a) Licitante, acredito que V.Sª tomou
conhecimento do modelo de proposta contido no ANEXO IV, bem como a planilha de

treinamento, a fim de não restar arrestas a serem preenchidas, antes do
encaminhamento de sua proposta e planilhas, sugiro o reenvio da PROPOSTA

PREENCHIDA CONFORME MODELO ANEXO IV, e ENCAMINHAMENTO DA PLANILHA DE
TREINAMENTO ANEXO III

Pregoeiro 24/09/2020
14:35:27

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sr.(a) Licitante, é possível o envio até o
final desse período, até às 17h 35?

Sistema 24/09/2020
14:35:37

Senhor fornecedor LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF:
14.935.553/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 24/09/2020
14:35:53

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Anexo convocado, podemos aguardar?

14.935.553/0001-
40

24/09/2020
14:44:26

Iremos encaminhar a planilha solicitada. Entretanto mencionamos que fizemos o rateio
dos referidos custos mencionados no módulo V da planilha intitulada primeiro turno.

14.935.553/0001-
40

24/09/2020
14:44:48

Tal esclarecimento atende a dúvida deste pregoeiro?
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Pregoeiro 24/09/2020
14:52:32

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Agradeço, contudo, apesar dos custos
estarem explicitados nas respectivas planilhas, por questões de vinculação ao

Instrumento Convocatório, reiteramos a necessidade de encaminhar na forma prevista,
ou seja, anexos apontados na presente sessão. Dessa forma, poderemos encaminhar à

Unidade Técnica, contábil que nos auxiliará no julgamento de conformidade.
Pregoeiro 24/09/2020

14:53:01
Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Agradeço mais uma vez e aguardo a

anexação das planilhas.
14.935.553/0001-

40
24/09/2020
14:56:42

As planilhas serão anexadas, contudo solicitamos a dilatação do prazo tendo em vista o
atendimento simultâneo a outros processos nesse momento.

Pregoeiro 24/09/2020
15:01:18

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sr.(a) Licitante, V.Sª poderá juntar até às
19h?

Pregoeiro 24/09/2020
15:04:36

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sr.(a) Licitante, podemos aguardar até o
horário sugerido?

14.935.553/0001-
40

24/09/2020
15:11:02

Sim, podemos.

Pregoeiro 24/09/2020
15:13:01

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Agradeço.

Pregoeiro 24/09/2020
17:54:38

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sr.(a) Licitante, suspenderemos a
presente sessão eletrônica em razão do horário, contudo, fica a convocação de anexo em

aberto. Retornaremos amanhã às 9 horas. Obrigado
Sistema 24/09/2020

22:27:52
Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF:

14.935.553/0001-40, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 25/09/2020

09:03:58
Srs.(as) Licitantes, bom dia.

Pregoeiro 25/09/2020
09:08:58

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sr.(a) Licitante, bom dia. Os documentos
encaminhados por V.Sª serão avaliados pela Unidade Contábil deste Regional, razão pela
qual SUSPENDEREMOS O PRESENTE PREGÃO ELETRÔNICO. Reagendaremos para o DIA

28/09/2020 ÀS 17 HORAS. Agradeço e bom final de semana!
14.935.553/0001-

40
25/09/2020
09:12:25

Agradecemos e nos colocamos a disposição deste Tribunal

Pregoeiro 25/09/2020
09:14:24

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Obrigado e bom dia.

Pregoeiro 28/09/2020
14:08:56

Srs.(as) Licitantes, boa tarde. PASSAREMOS A TRANSCREVER O PARECER TÉCNICO DA
UNIDADE CONTÁBIL RELATIVO À PROPOSTA DO SEGUNDO CLASSIFICADO. DADA A

DEVIDA PUBLICIDADE DO ATO.
Pregoeiro 28/09/2020

14:09:30
PARECER:1. Planilhas de Custos e Formação de Preços - Valores mensais (Anexo II) -

Foram apresentadas planilhas com valores  diferentes,
Pregoeiro 28/09/2020

14:09:51
1.1. As planilhas constantes do evento  possuem valores mensais diferentes dos

constantes da proposta de preço
Pregoeiro 28/09/2020

14:10:11
1.1.1 PRIMEIRO TURNO PROPOSTA DE PREÇOS: R$ 3.968,55. VALOR APRESENTADO NAS

PLANILHAS: R$ 4.226,82 .
Pregoeiro 28/09/2020

14:10:32
1.1.2 SEGUNDO TURNO PROPOSTA DE PREÇOS : R$ 2.645,70. VALOR APRESENTADO

NAS PLANILHAS: R$ 2.570,60
Pregoeiro 28/09/2020

14:10:52
PLANILHAS APRESENTADAS ONDE CONSTAM ENCARGOS SOCIAIS: 1.2.1. Os encargos
sociais foram calculados com base em valor diferente da remuneração informada, R$

3.065,00 (três mil sessenta e cinco reais).
Pregoeiro 28/09/2020

14:11:11
REMUNERAÇÃO INFORMADA: R$ 3.065,00 / ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS 36,8% = R$

1.127,92 / ENCARGOS SOCIAIS INFORMADOS NA PLANILHA: R$ 1.347,15
Pregoeiro 28/09/2020

14:11:31
1.2.2. Não foram consideradas as incidências dos encargos previstos no submódulo 4.1,

36,8% (trinta e seis vírgula oito por cento), sobre as rubricas abaixo:
Pregoeiro 28/09/2020

14:11:50
- 13º (décimo terceiro) salário; - Afastamento maternidade; - Custo de reposição do

profissional ausente.
Pregoeiro 28/09/2020

14:12:18
1.2.3. Não foram considerados os custos com Provisão para Rescisão.

Pregoeiro 28/09/2020
14:13:17

1.2.4. Foi estimado custo com EPIs no montante de R$ 42,00 (quarenta e dois reais),
bastante inferior ao estimado pela TRE UNIDADE SEIC para contemplar o fornecimento de
materiais de proteção à COVID-19 pelo período de 30 dias, conforme disposto em Edital,

abaixo, que totaliza R$ 346,93 (trezentos e quarenta e seis reais e noventa e três
centavos).

Pregoeiro 28/09/2020
14:14:14

EDITAL EXIGÊNCIA : p)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão
mínima de 05 (cinco) máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos

plásticos por contratados por dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para
sua proteção individual e correto descarte de material utilizado........

Pregoeiro 28/09/2020
14:14:25

.......tudo em decorrência da pandemia de COVID-19; bem assim instruir seus
colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos itens;

Pregoeiro 28/09/2020
14:14:43

q)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70° INPM por
contratado a)Álcool em gel - 1 unidade valor: R$ 5,85 b)Máscaras descartáveis - 3 caixas
valor R$ 327,75 c)Outros (marcador permanente - 1 e sacos de lixo -1) valor R$ 13,33

Pregoeiro 28/09/2020
14:15:05

SOMANDO a+b+c total: R$ 346,93

Pregoeiro 28/09/2020
14:15:54

RECOMENDAÇÃO: Dada a flutuação de preços de tais materiais, recomendamos que a
Seção de Instrução de Contratações - TRE SEIC analise a exiquibilidade desses valores.

Pregoeiro 28/09/2020 LICITANTE NÃO APRESENTOU: 2 - Planilha de Treinamento (Anexo III) - Não foi
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14:16:25 apresentada.
Pregoeiro 28/09/2020

14:16:45
Quanto ao Balanco Patrimonial apresentando, informamos que os índices de Liquidez

Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral da empresa são maiores que 01 (um),
atendendo, assim, as disposições constantes do Edital.

Pregoeiro 28/09/2020
14:18:00

PELO EXPOSTO É O PARECER A UNIDADE TÉCNICA CONTÁBIL. LICITANTE DEVERÁ
CORRIGIR, RETIFICANDO AS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS E CUSTOS E
APRESENTANDO A PLANILHA DE TREINAMENTO DE ACORDO COM O ANEXO III DO

EDITAL."
Pregoeiro 28/09/2020

14:21:12
Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sr.(a) Licitante, segue o parecer, dada a
devida publicidade a todos participantes. Favor analise atentamente, junte o documento
ANEXO III, encaminhe planilha corrigida conforme apontado. Abriremos convocação de

anexo. Conforme registrado na última sessão retornaremos às 17 horas, para oportunizar
V.Sª se pronunciar e/ou juntar documentação solicitada.

Sistema 28/09/2020
14:21:32

Senhor fornecedor LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF:
14.935.553/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 28/09/2020
17:04:47

Srs. (as) Licitantes, retornando à sessão, favor permaneçam conectados e respondam aos
questionamentos do pregoeiro. Obrigado

Pregoeiro 28/09/2020
17:08:59

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. No início da
tarde de hoje transcrevemos o pronunciamento da Unidade responsável pela análise
técnica das planilhas de formação de preços e custos apresentadas por V.Sª, dando a

devida publicidade do ato aos demais participantes. Na ocasião solicitamos a avaliação de
V.Sª, bem como a solicitação de correção.

Pregoeiro 28/09/2020
17:11:34

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sr.(a) Licitante, favor responder e/ou
anexar a documentação solicitada.

Pregoeiro 28/09/2020
17:22:31

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sr.(a) Licitante, favor responder e/ou
anexar a documentação solicitada.

14.935.553/0001-
40

28/09/2020
17:41:23

Boa tarde

14.935.553/0001-
40

28/09/2020
17:42:21

Vimos os apontamentos feitos. Em quanto tempo devem ser dadas as respostas,
considerado o fim do dia bem como o término de expediente?

Pregoeiro 28/09/2020
17:44:31

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Considerando que V.Sª tomou
conhecimento dos apontamentos da Unidade Técnica, bem como remarcamos a sessão
para reabertura às17h, considerando ainda que o edital permite o encaminhamento no

prazo de duas horas, podendo ser prorrogado pelo pregoeiro, e finalizando, a proximidade
do término do horário comercial e expediente deste Regional, suspenderemos...

Pregoeiro 28/09/2020
17:45:50

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ...a presente sessão, contudo deixaremos
em aberto a convocação de anexo. Retornaremos amanhã às 14 horas, ocasião na qual

V.Sª deverá juntar a proposta ajustada, a planilha ANEXO III. Obrigado e boa noite.
14.935.553/0001-

40
29/09/2020
11:48:00

Prezados bom dia! Considerando os apontamentos feitos e revendo todos os nossos
apontamentos e levantamentos, chegamos a conclusão que da forma como foram

formulados nossos preços e planejamentos não conseguiremos atender com a excelência
a que nos propomos, ao objeto contratual.

14.935.553/0001-
40

29/09/2020
11:50:02

Assim, com muito pesar, solicitamos que nossa proposta seja amigavelmente
desconsiderada, nos colocando ainda a disposição para quaisquer esclarecimentos

adicionais pelos telefones informados nas planilhas encaminhadas
Pregoeiro 29/09/2020

14:04:15
Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 29/09/2020
14:06:13

Para LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. Considerando o
registro de V.Sª recusaremos a sua proposta.

Sistema 29/09/2020
14:06:32

Senhor fornecedor LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF:
14.935.553/0001-40, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo

Pregoeiro.
Pregoeiro 29/09/2020

14:09:38
Para VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é

a próxima na ordem de classificação, considerando a legislação do pregão eletrônico e
edital é possível aceitar nossa contraproposta no valor de R$100.000,00 cem mil reais?

Pregoeiro 29/09/2020
14:12:06

Para VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é
a próxima na ordem de classificação, considerando a legislação do pregão eletrônico e
edital é possível aceitar nossa contraproposta no valor de R$100.000,00 cem mil reais?

Pregoeiro 29/09/2020
14:16:48

Para VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é
a próxima na ordem de classificação, considerando a legislação do pregão eletrônico e
edital é possível aceitar nossa contraproposta no valor de R$100.000,00 cem mil reais?

Pregoeiro 29/09/2020
14:38:06

Para VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI - Sr.(a) Licitante, considerando o
silêncio de V.Sª vamos oportunizar o encaminhamento da proposta devidamente assinada

contendo a descrição dos serviços a serem contratados, bem como, V.Sª deverá
encaminhar as planilhas de formação de preços e custos, e, planilha ANEXO III, até às

18horas, ocasião na qual retornaremos ao chat.
Sistema 29/09/2020

14:38:19
Senhor fornecedor VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ/CPF:

11.077.741/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 29/09/2020

14:40:18
Para VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI - Anexo convocado, favor

encaminhar a sua proposta ajustada ao valor sugerido na fase de negociação, ou, caso
não concorde, encaminhar proposta considerando o último lance ofertado devidamente
assinada, bem como as planilhas para análise. Deixando de encaminhar até o horário

aprazado, vamos recusar a sua proposta.
11.077.741/0001-

97
29/09/2020
15:55:15

Boa tarde
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11.077.741/0001-
97

29/09/2020
15:56:04

fomos informando ontem pelo TRE, que recebemos uma penalidade junto ao DEPEN, de 4
meses

11.077.741/0001-
97

29/09/2020
15:57:26

Quando participamos dessa licitação, a empresa não tinha nenhum impedimento de
licitar.

Pregoeiro 29/09/2020
16:51:19

Para VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. Vamos
verificar os registros no SICAF. Favor aguarde. Obrigado pela informação.

Pregoeiro 29/09/2020
17:01:01

Para VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI - Sr.(a) Licitante, executamos a
consulta. V.Sª está impedida de licitar com a União até o dia 21/01/2021, aplicação

penalidade processo 08016008473202040- Pregão 04/20 DEPEN. A legislação do Pregão
é clara, o licitante deverá manter todas as condições de habilitação, não só no decorrer

do certame, assim como durante toda a contratação.
Pregoeiro 29/09/2020

17:02:07
Para VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI - Pelo exposto, V.Sª não atende
aos requisitos de habilitação, sua proposta será recusada. Agradeço pela participação.

Sistema 29/09/2020
17:02:54

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Sistema 29/09/2020
17:03:25

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 29/09/2020
17:03:50

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/09/2020 às
17:25:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

17/09/2020
17:11:00

Previsão de Reabertura: 21/09/2020 14:00:00.  Motivo: ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
ENCAMINHADA PELO LICITANTE, PLANILHAS FORMAÇÃO PREÇOS, BALANÇO PATRIMONIAL,
DOCS. HABILITAÇÃO.

Reativado 21/09/2020
14:01:17

Suspensão
Administrativa

21/09/2020
14:59:00

Previsão de Reabertura: 22/09/2020 14:00:00.  Motivo: ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA
AJUSTADA À UNIDADE TÉCNICA PARA PRONUNCIAMENTO DE CONFORMIDADE.

Reativado 22/09/2020
14:00:56

Suspensão
Administrativa

25/09/2020
09:15:00

Previsão de Reabertura: 28/09/2020 17:00:00.  Motivo: análise de documentos, planilhas
formação preços e balanço patrimonial empresa segunda colocada

Reativado 28/09/2020
14:03:05

Abertura de Prazo 29/09/2020
17:03:25 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

29/09/2020
17:03:50 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/09/2020 às 17:25:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:29 horas do dia 29 de setembro de 2020, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Equipe de Apoio

Voltar   
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00060/2020 

Às 17:29 horas do dia 29 de setembro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00060/2020, referente ao
Processo nº 0008814-33.2019, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Auxiliar de Serviços Técnicos
Descrição Complementar: Mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.
(lote completo, considerando todos os postos referentes ao 1º e 2º turnos de Eleição).
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 110.076,9700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Item cancelado no
julgamento

29/09/2020
17:03:25

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO NA ACEITAÇÃO PELOS
MOTIVOS REGISTRADOS NAS SESSÕES.

Fim do documento
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UASG: 70011 -
TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS 
Pregão nº: 602020 
Modo de
Disputa: Aberto/Fechado
 

 Menu  Voltar

 

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as
condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos
no edital. 
ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 1 - Auxiliar de Serviços
Técnicos

Qtde
Solicitada: 1

Qtde
Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R$

110.076,9700 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Intervalo mínimo entre lances: - 
Motivo do Cancelamento do Item: ITEM CANCELADO NA ACEITAÇÃO PELOS MOTIVOS REGISTRADOS NAS SESSÕES.

 

Fornecedor
Qtde

Ofertada
Proposta 

(R$)
Melhor Lance

(R$)
Data 

Melhor
Lance

Valor (R$)
Negociado

Situação
da

Proposta

Anexo Declaração

17.278.191/0001-

50 -  VR
CONSULTORIA
LTDA

1 110.076,9700 105.450,0000
17/09/2020

14:31:52:223  Consultar SIM  

Descrição detalhada do objeto ofertado: Mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de

transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. (lote co... 
Porte ME/EPP: SIM     Declaração ME/EPP/COOP: SIM 
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente de

proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de

Acessibilidade: SIM      Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: LICITANTE, REGISTRA: "Sr. Pregoeiro, conforme última solicitação de ajuste da planilha, observamos que
o valor fica inexequível para correta prestação dos serviços, assim, solicito nossa desclassificação e chamamento da empresa
seguinte. Certo de vossa compreensão, VR CONSULTORIA LTDA EPP."

14.935.553/0001-

40 -  LEGAL
SOLUCOES
CORPORATIVAS
LTDA

1 110.076,9700 110.070,0000
17/09/2020

14:35:32:833  Consultar SIM  

Descrição detalhada do objeto ofertado: Mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de

transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. (Lote co... 
Porte ME/EPP: SIM     Declaração ME/EPP/COOP: SIM 
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente de

proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de

Acessibilidade: SIM      Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: LICITANTE REGISTRA:"Considerando os apontamentos feitos e revendo todos os nossos apontamentos e
levantamentos, chegamos a conclusão que da forma como foram formulados nossos preços e planejamentos não
conseguiremos atender com a excelência a que nos propomos, ao objeto contratual".

11.077.741/0001-

97 -  VALEX
SERVICOS
TECNICOS DE
LIMPEZA EIRELI

1 110.076,9700 110.076,9700
17/09/2020

14:01:57:453  Consultar SIM  

Descrição detalhada do objeto ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa de terceirização para fornecimento de

mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de ... 
Porte ME/EPP: SIM     Declaração ME/EPP/COOP: SIM 
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente de

proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de

Acessibilidade: SIM      Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: licitante está impedida de licitar com a União até o dia 21/01/2021, aplicação penalidade processo
08016008473202040- Pregão 04/20 DEPEN, CONSULTA SICAF PREGOEIRO.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2020.
Sr. Secretário de Administração.
 
Reporto-me no presnete para informar o fracasso do

PREGÃO 60/2020, considerando os motivos consignados na Ata,
evento sei 0772469, com destaque para o documento sei nº 0774203.

Seguem os autos eletrônicos para demais providências.
 
Respeitosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 29/09/2020, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0774205 e o código CRC BE010332.

0008814-33.2019.6.02.8000 0774205v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2020.
À STI (unidade demandante) e à Comissão Permanente

de Planjeamento das Eleições para se pronunciarem sobre a
Informação do Sr. Pregoeiro condutor do Pregão Eletrônico TRE/AL
Nº 60/2020 (0774205).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/09/2020, às 14:37, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0774763 e o código CRC 11321817.

0008814-33.2019.6.02.8000 0774763v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Ciente do fracasso do pregão, manifesto-me no

sentido de se buscar a alternativa legal e administrativa de
viabilizar a contratação (repetição do procedimento,
contratação direta ou outro meio indicado pelas unidades
competentes).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 30/09/2020, às 15:42, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0775003 e o código CRC 5DB8A21A.

0008814-33.2019.6.02.8000 0775003v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2020.
À SAD, 
 
De ordem do Ilmo. Sr. Diretor-Geral, volvo os autos

à SAD para manifestação.
 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 30/09/2020, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0775004 e o código CRC 3F5B4700.

0008814-33.2019.6.02.8000 0775004v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2020.
Considerando as manifestações da STI (0775003), e

da AGE (0775004), devolvo os autos à Secretaria da
Administração para ciência e eventual pronunciamento. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
30/09/2020, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0775019 e o código CRC 6051F587.

0008814-33.2019.6.02.8000 0775019v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2020.
R.H.
À Diretoria-Geral.
Senhor Diretor,
Em face dos pronunciamentos constantes dos Despachos

STI 0775003 e AGE 0775004, faço os autos conclusos a Vossa
Senhoria, sugerindo, caso anua com a proposição que ora faço, que
os mesmos sejam submetidos ao descortino da e. Presidência deste
Tribunal para, em aquiescendo com a decisão do Sr. Pregoeiro que
declarou o certame fracassado, homologue os atos praticados por ele
(pregoeiro), recomendando ao final que seja analisada a possibilidade
de a contratação dos serviços objeto do presente certame ser
realizada por meio de Dispensa de Licitação, com fundamento no art.
24, V, da Lei Nº 8.666/93, aplicado subsidiariamente à modalidade
pregão, por força do art. 9º, da Lei Nº 10.520/2002, mantidas todas
as condições preestabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico TRE/AL
Nº 60/2020. 

Em paralelo, sigam os autos à COMAP/SEIC para
adiantamento da instrução processual de eventual contratação
direta.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/09/2020, às 17:20, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0775159 e o código CRC 87DAE874.

0008814-33.2019.6.02.8000 0775159v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2020.
 
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor,
 
Reabri, neste gabinete, os presentes autos eletrônicos

para aditar o Despacho GSAD 0775159, no sentido de sugerir,
alternativamente, que os autos sejam enviados ao Sr.
Pregoeiro, determinando a reabertura do certame no
sistema comprasnet (Pregão Eletrônico TRE/AL Nº 60/2020), na
fase de Análise/Aceitação das Propostas, considerando a
proximidade para preparação e realização do Pleito Municipal de
2020.

Uma vez aquiescendo, sugerimos que os autos sejam
elevados ao descortino da e. Presidência para decisão.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 01/10/2020, às 19:05, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0776434 e o código CRC B4A764DA.

0008814-33.2019.6.02.8000 0776434v1

Despacho GSAD 0776434         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 898



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

 

CONCLUSÃO

Maceió, 01 de outubro de 2020.
Tendo em conta o pronunciamento da Senhora

Secretária de Administração Substituta, nos termos do
d e s p a c h o 0776434, em aditamento ao Despacho
GSAD 0775159 tornem-se os autos conclusos ao
Excelentíssimo Desembargador Presidente, para a necessária
e competente deliberação, com a recomendação de que se
acolha o segundo posicionamento, desde que se demonstre
que isso prejudicará de maneira substancial a programação
dos atos preparatórios para o pleito eleitoral que se avizinha.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/10/2020, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0776463 e o código CRC 6C5D87AC.

0008814-33.2019.6.02.8000 0776463v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 02 de outubro de 2020.
Na Conclusão GDG 0776463, onde se lê "nos

termos do despacho 0776434, em aditamento ao Despacho
GSAD 0775159", leia-se "nos termos do Despacho GSAD
0775159".

 
Autos conclusos à Presidência.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/10/2020, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0777007 e o código CRC 3B4BB444.

0008814-33.2019.6.02.8000 0777007v1
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PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO DE ELEIÇÕES
ASSUNTO : Homologação dos atos do Pregoeiro. Pregão nº 60/2020.

 

Decisão nº 2365 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista os pronunciamentos supras do Senhor
Diretor-Geral nos eventos SEI 0776463 e 0777007, com fulcro nas
informações da Secretaria de Administração 0775159 e 0776434 e
Despacho PREG SEI 0774205, noticiando o fracasso do Pregão
Eletrônico n° 60/2020, que visa a contratação de empresa para
fornecimento de mão-de-obra para atuação em Apoio de TI nos locais
de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de
votação - Eleições 2020, HOMOLOGO os atos praticados pelo
Pregoeiro, nos termos do inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000,
ao tempo em que determino a remessa dos autos à Secretaria de
Administração para que, com lastro nas considerações apontadas
pelo Senhor Secretário de Administração, promova as providências,
junto à unidade competente, acerca da análise da viabilidade de
contratação direta de empresa visando a contratação de serviços
objeto dos autos.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO e 
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 02/10/2020, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0777100 e o código CRC 6640F4CC.

0008814-33.2019.6.02.8000 0777100v4
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comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=870402&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00060/2020

Às 18:28 horas do dia 02 de outubro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008814-
33.2019, Pregão nº 00060/2020. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Auxiliar de Serviços Técnicos
Descrição Complementar: Mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. (lote
completo, considerando todos os postos referentes ao 1º e 2º turnos de Eleição).
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 110.076,9700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Item cancelado
no julgamento

29/09/2020
17:03:25 - Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO NA

ACEITAÇÃO PELOS MOTIVOS REGISTRADOS NAS SESSÕES.

Homologado 02/10/2020
18:28:50

ANDREA CRISTINA
DE LIMA BELCHIOR

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2020.
 
À SEIC, para cumprimento da Decisão 2365, 0777100,

observando-se quanto a pesquisa para potenciais fornecedoras dos
serviços necessários para atendimento da demanda deste Regional,
empresas que participaram de pleitos anteriores, bem como
contratadas por outros Regionais.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 02/10/2020, às 22:03, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0777637 e o código CRC 69DF634F.

0008814-33.2019.6.02.8000 0777637v1
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De: "Antônio Matias de P. Junior" <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Para: contato@promaxima.com.br

CCO:

<ricardolemos@legalbrasil.com.br>, <f.m.tercerizacao.ltda@bol.com.br>, <meziempresarial@hotmail.com>, <escgadelha@bol.com.br>,
<a.mcantonio@hotmail.com>, <copbessa@terra.com.br>, <premiumservicos@gmail.com>, <camilo4212@gmail.com>, <contdiamondservice@gmail.com>,
<comercial@facilityempresas.com.br>, <riobrancoforteser@gmail.com>, <vinicius@championscontabilidade.com.br>, <del@delservicos.com.br>,
<mjbseg.adm@terra.com.br>, <esfera.ricardoargolo@gmail.com>, <mariana@centralativa.com.br>, <lujr10@superig.com.br>,
<centralnorteservicos@gmail.com>, <tecnewseireli278@gmail.com>, <emron.emron@hotmail.com>, <aldeisasamuel@gmail.com>, <agr@dm.com.br>,
<pontes@hotmail.com>, <dedserviceme@gmail.com>, <contato.valex@gmail.com>, <francisco@fdslogistica.com.br>, <congenadm@hotmail.com>,
<licitacao2@tag.ppg.br>, <ag4contatos@gmail.com>, <ivaneideamora@ibest.com.br>, <nortesul1983@gmail.com>, <omegarbr@hotmail.com>,
<meziempresarial@hotmail.com>, <escgadelha@bol.com.br>, <a.mcantonio@hotmail.com>, <mariana@centralativa.com.br>, <contato.valex@gmail.com>,
<francisco@fdslogistica.com.br>

Data: 02/10/2020 05:16 PM
Assunto: NOVA CONTRATAÇÃO DIRETA - Apoio de TI - TRE-AL

 
SEI - 0008814-33.2019.6.02.8000
 
Prezados,
 
Este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar de forma DIRETA empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI
nos locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas no edital e demais documentos em
anexo.
 
Atividades:
 

 auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, etc...);
 auxílio técnico para operação de microcomputadores;
 auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das

seções eleitorais;
 auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais;
 auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
 prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades encontradas;
 acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos equipamentos de votação às Juntas Eleitorais.

 
Quantidade - 23 (vinte e três) Técnicos de Apoio de TI
 
PRAZO PARA RETORNO DE PROPOSTA - 08 DIAS CONSECUTIVOS.
 
Pedimos observância as exigências de habilitação Item 9 do Edital em anexo.
 
Favor nos informar na impossibilidade de atendimento.
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Atenciosamente
 
 
 
ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
              ( Móvel e WhatsApp) 99133-8744
 
 

Anexados:

Arquivo:
60___pe___tecnicos_de_eleicao___PA_0008814_33.2019.pdf

Tamanho:
826k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

E-mail Solicitação de Propostas (0778639)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 905

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=Q8IZ2NLYDZUKO&View=Attachment&Number=3053&FolderID=9&Part=2&Filename=60___pe___tecnicos_de_eleicao___PA_0008814_33.2019.pdf


02/10/2020 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=Q8IZ2NLYDZUKO&View=Message&Print=Yes&Number=28719&FolderID=0

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=Q8IZ2NLYDZUKO&View=Message&Print=Yes&Number=28719&FolderID=0 1/3

De: <francisco@fdslogistica.com.br>
Para: 'Antônio Matias de P. Junior' <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Data: 02/10/2020 05:02 PM
Assunto: RES: CONTRATAÇÃO DIRETA - Apoio de TI - TRE-AL
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Prezado não trabalhamos.
Atenciosamente,
 

 
 
 
De: Antônio Matias de P. Junior [mailto:antoniopinheiro@tre-al.jus.br] 
Enviada em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 16:16
Para: contato@promaxima.com.br
Assunto: CONTRATAÇÃO DIRETA - Apoio de TI - TRE-AL
 
SEI - 0008814-33.2019.6.02.8000
 
Prezados,
 
Este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar de forma DIRETA empresa de terceirização para
fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão rem
e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas no edital e demais documentos em anexo.
 
Atividades:
 
§ auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, etc...);
§ auxílio técnico para operação de microcomputadores;
§ auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais de expediente e de ou
itens necessários ao regular funcionamento das seções eleitorais;
§ auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais;
§ auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
§ prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades encontradas;
§ acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos equipamentos de votação às Juntas
Eleitorais.
 
Quantidade - 23 (vinte e três) Técnicos de Apoio de TI
 
Pedimos observância as exigências de habilitação Item 9 do Edital em anexo.
 
Favor nos informar na impossibilidade de atendimento.
 
Atenciosamente
 
 
 
ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
              ( Móvel e WhatsApp) 99133-8744
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De: mariana@centralativa.com.br
Para: Antônio Matias de P. Junior <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
CC: Allan Basilio <allan@centralativa.com.br>
Data: 02/10/2020 07:06 PM
Assunto: RE: NOVA CONTRATAÇÃO DIRETA - Apoio de TI - TRE-AL

Boa Tarde,

Agradecemos o envio da oportunidade, temos interesse, preenchemos todos os requisitos necessários e, vamos
providenciar a documentação em tempo hábil.
Por gentileza confirmar o recebimento.

Atenciosamente.
Mariana Marini Basilio

Gestão de Pessoas e Financeiro
(68) 98403-9483

 

 

De: "Antônio Matias de P. Junior" <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Enviada: 2020/10/02 17:16:45
Para: contato@promaxima.com.br
Assunto: NOVA CONTRATAÇÃO DIRETA - Apoio de TI - TRE-AL
 
 
SEI - 0008814-33.2019.6.02.8000
 
Prezados,
 
Este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar de forma DIRETA empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI
nos locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas no edital e demais documentos em
anexo.
 
Atividades:
 

 auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, etc...);

E-mail PROMESSA Empresa Centralativa (0778649)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 909
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 auxílio técnico para operação de microcomputadores;
 auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das

seções eleitorais;
 auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais;
 auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
 prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades encontradas;
 acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos equipamentos de votação às Juntas Eleitorais.

 
Quantidade - 23 (vinte e três) Técnicos de Apoio de TI
 
PRAZO PARA RETORNO DE PROPOSTA - 08 DIAS CONSECUTIVOS.
 
Pedimos observância as exigências de habilitação Item 9 do Edital em anexo.
 
Favor nos informar na impossibilidade de atendimento.
 
Atenciosamente
 
 
 
ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
              ( Móvel e WhatsApp) 99133-8744
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E-mail - 0778752

Data de Envio: 
  05/10/2020 15:26:20

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

Para (com cópia oculta):
    wagner@grupowfs.com.br
    janilson@inovacontabilidade.com.br
    contserv2014@gmail.com
    juliana@plansul.com.br
    algoamais@gmail.com
    maycon@inovatecnologia.com
    maycon@inovatecnologia.com.br

Assunto: 
  CONTRATAÇÃO DIRETA. Contratação Empresa de terceirização para apoio de TI. Eleições 2020.TRE/AL. PA
0008814-33.2019

Mensagem: 
  SEI - 0008814-33.2019.6.02.8000
URGENTE.
Prazo para recebimento das propostas: até 13/10/2020, às 12:00h.

Prezados Senhores,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL pretende contratar de FORMA DIRETA empresa de
terceirização para fornecimento de mão de obra (23 técnicos), para atuação em Apoio de TI
nos locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme
especificações e condições assentadas no edital e demais documentos em anexo.

Atividades:
, auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, etc...);
. auxílio técnico para operação de microcomputadores;
. auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais de
expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das
seções eleitorais;
. auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais.
. auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
. prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades encontradas;
. acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos equipamentos de votação
às Juntas Eleitorais.

Pedimos observância às exigências do Edital em anexo, em especial as de habilitação - Item 9.

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)

Anexos:
    Edital_0753768_60___pe___tecnicos_de_eleicao___PA_0008814_33.2019.pdf
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[seic] CONTRATAÇÃO DIRETA. Contratação Empresa de terceirização para apoio de TI.
Eleições 2020.TRE/AL. PA 0008814-33.2019

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 5 de outubro de 2020 19:04 BRT

Boa noite,

    Temos sim interesse em participar, gostaríamos de solicitar as planilhas em excel  elaborada por vocês para essa
licitação, para podermos analisar melhor e mais rápido a nossa viabilidade técnica e financeira. 

Att, 

        Wagner Freire 

Em seg., 5 de out. de 2020 às 15:28, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

SEI - 0008814-33.2019.6.02.8000
URGENTE.
Prazo para recebimento das propostas: até 13/10/2020, às 12:00h.

Prezados Senhores,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL pretende contratar de FORMA DIRETA empresa de terceirização
para fornecimento de mão de obra (23 técnicos), para atuação em Apoio de TI
nos locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e
condições assentadas no edital e demais documentos em anexo.

Atividades:
,  auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, etc...);
.  auxílio técnico para operação de microcomputadores;
.  auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais de expediente e de
outros itens necessários ao regular funcionamento das
   seções eleitorais;
.  auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais.
.  auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
.  prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades encontradas;
.  acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos equipamentos de votação às Juntas
Eleitorais.

Pedimos observância às exigências do Edital em anexo, em especial as de habilitação - Item 9.

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)

E-mail Grupo WFS solicitando planilhas em excel (0779252)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 912

mailto:seic@tre-al.jus.br
mailto:seic@tre-al.jus.br
mailto:marcialmelo@yahoo.com.br


06/10/2020 Yahoo Mail - [seic] Pedido de esclarecimentos

1/1

[seic] Pedido de esclarecimentos

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 5 de outubro de 2020 20:03 BRT

Boa noite, 

Sobre a contratação do processo n°0008814-33.2019.6.02.8000

        Referente a planilha de formação de custos anexada junto ao edital, gostaria de pedir esclarecimento referente
ao item 4.1 INSS 0,00% por qual motivo esse custo está zerado?
      Sobre o regime de tributação da empresa, percebemos que  na planilha em anexa só informa dois tipos de
tributação: Lucro Real e Lucro Presumido, neste caso é proibido a participação de empresa do regime tributário
simples nacional ?  

Att,
     Wagner Freire 
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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 outubro de 2020.
À ACAGE,
Prezada Liziana,
 
Tendo em vista as solicitações constantes dos

eventos 0779252 e 0779427 oriundos da empresa WFS
Contruções Ltda, da parte do Senhor Wagner Freire, pedimos
seu auxílio na condução desta contratação direta, referente à
prestação de serviços de Apoio de TI para as eleições 2020, na
forma da Decisão 2365 (0777100).

A WFS Construções Ltda foi a empresa contratada
pelo TRE/AL para a prestação dos serviços de técnicos de
urna  nas eleiçoes de 2018 (PA 0010984-46.2017.6.02.8000) e
solicita que enviemos a Planilha de Custos utilizada para a
contratação objeto dos presentes autos, como também
apresenta alguns questionamentos sobre o preenchimento
dessa Planilha, cujos esclarecimentos, pedimos, que sejam
dados pela ACAGE, se possível.

Quanto ao envio da planilha aberta em excel,
gostaríamos de saber se poderíamos enviar à WFS e aos
demais interessados, e, em caso afirmativo, se a ACAGE
poderia nos encaminhar por email.

Caso entenda mais apropriado responder
diretamente à empresa, segue o email:
wagner@grupowfs.com.br.

Desde já, agradecemos o apoio que puder ser
prestado à SEIC nessa instrução.

Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 06/10/2020, às 10:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 06/10/2020, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0779457 e o código CRC C69570AF.

0008814-33.2019.6.02.8000 0779457v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Dúvidas. Contratação. Apoio TI. Eleições 2020.

 

Parecer nº 1870 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de questionamento trazido pela empresa

WFS (0779427), abaixo, acerca das planilhas de preço
relacionadas à contratação de empresa de terceirização para
fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI,
conforme especificações e condições assentadas no edital do
Pregão Eletrônico nº 60/2020 (0753768), em razão de
pretensa contratação direta.

Sobre a contratação do processo
n°0008814-33.2019.6.02.8000 Referente a
planilha de formação de custos anexada
junto ao edital, gostaria de pedir
esclarecimento referente ao item 4.1 INSS
0,00% por qual motivo esse custo está
zerado? Sobre o regime de tributação da
empresa, percebemos que na planilha em
anexa só informa dois tipos de tributação:
Lucro Real e Lucro Presumido, neste caso
é proibido a participação de empresa do
regime tributário simples nacional ?

Sobre o INSS, informamos que a planilha
orçamentária foi elaborada considerando a desoneração da
folha de pagamento, conforme previsto na Lei nº 12.546/2011
e alterações, para os serviços de Tecnologia da  Informação,
com vigência até 31/12/2020. Assim, foi zerado o percentual
previsto para o INSS e incluída a alíquota de 4,5% (quatro e
meio por cento) relativa à Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta - CPRB. 

No entanto, ressaltamos que a planilha a ser
apresentada pela empresa deve refletir a sua realidade, tanto
quanto à opção pela desoneração da folha de pagamento como
também pela sua forma de tributação. Em nenhum dos casos
existe restrição na participação de empresas.

Quanto às planilhas de composição de preço,
registramos que serão encaminhados à SEIC os arquivos
editáveis, por correio eletrônico, para as providências que
julgar necessárias.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
À SEIC.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 06/10/2020, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 06/10/2020, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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Lisiana Cintra <lisiana.cintra@gmail.com>

Planilhas. Apoio TI. Eleições 2020.
1 mensagem

Lisiana Cintra <lisiana.cintra@gmail.com> 6 de outubro de 2020 13:34
Para: seic@tre-al.jus.br

À SEIC,

Seguem planilhas orçamentárias, relacionadas  à contratação de empresa de
terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI -
Eleições 2020.

Lisiana Cintra
Assistente VI - ACAGE

Apoio de TI - 2020 - Eleições novembro.ods
32K
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E-mail - 0779805

Data de Envio: 
  06/10/2020 14:23:15

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

Para:
    wagner@grupowfs.com.br

Assunto: 
  Esclarecimentos. Planilha de custos. Contratação Apoio TI. Eleições 2020. PA 0008814-33.2019

Mensagem: 
  Prezado Wagner,

A respeito dos questionamentos feitos sobre a Planilha de custos utilizada pelo TRE/AL para a contratação
de Apoio de TI (em anexo), encaminhamos também em anexo os esclarecimentos feitos pela unidade
técnica.

Encaminhamos há pouco a Planiha aberta solicitada e pedimos a confirmação do recebimento.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 99981.2312
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br

Anexos:
    E_mail_0779427_Yahoo_Mail____seic__Pedido_de_esclarecimentos_WFS.pdf
    Parecer_0779589.html
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E-mail - 0781959

Data de Envio: 
  08/10/2020 17:36:58

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

Para (com cópia oculta):
    wagner@grupowfs.com.br
    janilson@inovacontabilidade.com.br
    contserv2014@gmail.com
    juliana@plansul.com.br
    algoamais@gmail.com
    maycon@inovatecnologia.com.br
    contato@promaxima.com.br
    f.m.tercerizacao.ltda@bol.com.br
    ricardolemos@legalbrasil.com.br
    meziempresarial@hotmail.com
    escgadelha@bol.com.br
    a.mcantonio@hotmail.com
    copbessa@terra.com.br
    premiumservicos@gmail.com
    camilo4212@gmail.com
    contdiamondservice@gmail.com
    comercial@facilityempresas.com.br
    riobrancoforteser@gmail.com
    vinicius@championscontabilidade.com.br
    del@delservicos.com.br
    mjbseg.adm@terra.com.br
    esfera.ricardoargolo@gmail.com
    mariana@centralativa.com.br
    lujr10@superig.com.br
    centralnorteservicos@gmail.com
    tecnewseireli278@gmail.com
    emron.emron@hotmail.com
    aldeisasamuel@gmail.com
    agr@dm.com.br
    pontes@hotmail.com
    dederviceme@gmail.com
    contato.valex@gmail.com
    congenadm@hotmail.com
    licitacao2@tag.ppg.br
    ag4contatos@gmail.com
    ivaneideamora@ibest.com.br
    nortesul1983@gmail.com
    omegarbr@hotmail.com

Assunto: 
  CONTRATAÇÃO DIRETA. Apoio de TI. Eleições 2020.TRE/AL. PA 0008814-33.2019

Mensagem: 
  SEI - 0008814-33.2019.6.02.8000
URGENTE.

Prezados Senhores,

Reiteramos solicitação de envio de proposta para CONTRATAÇÃO DIRETA dos serviços de APOIO DE TI para
atuar nas eleições 2020 no TRE/AL, conforme Edital em anexo, nas seguintes atividades:

, auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, etc...);
. auxílio técnico para operação de microcomputadores;
. auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais de
expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das
seções eleitorais;
. auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais.
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. auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;

. prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades encontradas;

. acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos equipamentos de votação
às Juntas Eleitorais.

Informamos que, havendo interesse, será enviada, em formato editável, a planilha (aberta) elaborada pelo
TRE/AL (Anexos II e III do Edital), para facilitar a análise e composição dos custos para a prestação dos
serviços.

Lembramos que o prazo para recebimento das propostas é dia 13/10/20 às 12:00 horas.

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)

Anexos:
    Edital_0753768_60___pe___tecnicos_de_eleicao___PA_0008814_33.2019.pdf
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[seic] CONTRATAÇÃO DIRETA. Apoio de TI. Eleições 2020.TRE/AL. PA 0008814-33.2019

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 8 de outubro de 2020 17:43 BRT

Boa tarde!
Solicitamos a planilha editavel para análise e elaboração da proposta.

Att,
Lúcio Frota

Em qui., 8 de out. de 2020 às 15:37, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

SEI - 0008814-33.2019.6.02.8000
URGENTE.
 
Prezados Senhores,
 
Reiteramos solicitação de envio de proposta para CONTRATAÇÃO DIRETA dos serviços de APOIO DE TI para
atuar nas eleições 2020 no TRE/AL, conforme Edital em anexo, nas seguintes atividades:
 
, auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, etc...);
. auxílio técnico para operação de microcomputadores;
. auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais de expediente e de
outros itens necessários ao regular funcionamento das
seções eleitorais;
. auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais.
. auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
. prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades encontradas;
. acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos equipamentos de votação às Juntas
Eleitorais.
 
Informamos que, havendo interesse, será enviada, em formato editável, a planilha (aberta) elaborada pelo TRE/AL
(Anexos II e III do Edital), para facilitar a análise e composição dos custos para a prestação dos serviços.
 
Lembramos que o prazo para recebimento das propostas é dia 13/10/20 às 12:00 horas.
 
Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.
 
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
 
 

-- 
Atenciosamente,

TEC NEWS EIRELI – CNPJ: 05.608.779/0001-46
Rio Branco – Acre, Fone: (68)3228-4769 
E-mail: tecnews.licitacao@gmail.com 
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Planilha de custos aberta. Apoio de TI. PA 0008814-33.2019

De: marcia melo (marcialmelo@yahoo.com.br)

Para: tecnews.licitacao@gmail.com

Data: sexta-feira, 9 de outubro de 2020 13:38 BRT

Apoio de TI - 2020 - Eleições novembro- Planilha aberta editável.ods
30.6kB

Planilha Excel Formato Antigo (2).xls
66kB

SEI_TRE-AL - 0779589 - Parecer.pdf
167.8kB

Prezado Senhor Lucio Frota, 
Bom dia!

Encaminhamos em anexo a Planilha de custos elaborada pelo TRE/AL, para análise e auxílio na
composição dos custos para a prestação dos serviços requeridos no Processo 0008814-33.2019, referente à
contratação de apoio de TI, para as eleições 2020.

Aproveitamos a oportunidade e encaminhamos cópia do Parecer 1870/2020 do TRE/AL acerca de
questinamento feito por empresa interessada, referente a dúvidas nessa planilha.

À disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312
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E-mail - 0782631

Data de Envio: 
  09/10/2020 14:48:30

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

Para (com cópia oculta):
    contato@ideallizeservicos.com.br
    dasantgos86@hotmail.com
    rbf.servicos@bol.com.br
    clodoaldolicita@gmail.com
    amazon.eireli@gmail.com
    ana.ivo@knowhowservicos.com.br
    know-now.comercial@outlook.com
    maycon@inovatecnologia.com
    financeiro@inovatecnologia.com
    comercial@grupobraspe.com.br
    contabilidade@grupobraspe.com.br
    inove.terceirizacao.servicos@gmail.com
    contato@caetanno.com.br

Assunto: 
  Solicitação de envio de propostas para CONTRATAÇÃO DIRETA. Técnicos de Apoio de TI. Eleições 2020. PA
TRE/AL 0008814-33.2019

Mensagem: 
  Processo SEI nº 0008814-33.2019.6.02.8000
URGENTE.

Prezados Senhores,

Devido ao fracasso do Pregão Eletrônico 60/2020, solicitamos o envio de proposta para a CONTRATAÇÃO
DIRETA dos serviços de APOIO DE TI (23 técnicos) para atuar nas eleições 2020 no TRE/AL, conforme Edital
em anexo, nas seguintes atividades:

, auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, etc...);
. auxílio técnico para operação de microcomputadores;
. auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais de
expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das
seções eleitorais;
. auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais.
. auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
. prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades encontradas;
. acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos equipamentos de votação
às Juntas Eleitorais.

Informamos que, havendo interesse, será enviada, em formato editável, a planilha (aberta) elaborada pelo
TRE/AL (Anexos do Edital), para facilitar a análise e composição dos custos para a prestação dos serviços,
bem como cópia do Parecer 1870/2020, esclarecendo dúvidas sobre o preenchimento da planilha,
suscitadas por empresa interessada.

Lembramos que o prazo para recebimento das propostas é dia 13/10/20 - terça-feira, às 12:00 horas, em
razão da urgência requerida.

Pedimos atenção a todos requisitos do Edital, em especial aos de habilitação.

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br

E-mail SEIC 0782631         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 924



(82) 99981.2312 (também whatsapp)

Anexos:
    Edital_0753768_60___pe___tecnicos_de_eleicao___PA_0008814_33.2019.pdf
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[seic] Solicitação de envio de propostas para CONTRATAÇÃO DIRETA. Técnicos de Apoio
de TI. Eleições 2020. PA TRE/AL 0008814-33.2019

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 9 de outubro de 2020 15:25 BRT

Prezados Senhores,

Informamos que temos total interesse na prestação dos referidos serviços oriundo do Pregão
Eletrônico 60/2020 desse TRE/AL, para tanto solicitamos o envio em formato editável, a
planilha (aberta) elaborada pelo TRE/AL (Anexos do Edital), para facilitar a análise e
composição dos custos para a prestação dos serviços, bem como cópia do Parecer 1870/2020.

Já no aguardo, nos colocamos à disposição desse renomado Órgão para quaisquer outras
informações que se fizerem necessários.

Atenciosamente,
ALYSSON WANDER FLORÊNCIO DA SILVA
Representante Legal.

Em sex., 9 de out. de 2020 às 14:48, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

Processo SEI nº 0008814-33.2019.6.02.8000
URGENTE.
 
Prezados Senhores,
 
Devido ao fracasso do Pregão Eletrônico 60/2020, solicitamos o envio de proposta para a CONTRATAÇÃO DIRETA
dos serviços de APOIO DE TI (23 técnicos) para atuar nas eleições 2020 no TRE/AL, conforme Edital em anexo,
nas seguintes atividades:
 
, auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, etc...);
. auxílio técnico para operação de microcomputadores;
. auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais de expediente e de
outros itens necessários ao regular funcionamento das
seções eleitorais;
. auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais.
. auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
. prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades encontradas;
. acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos equipamentos de votação às Juntas
Eleitorais.
 
Informamos que, havendo interesse, será enviada, em formato editável, a planilha (aberta) elaborada pelo TRE/AL
(Anexos do Edital), para facilitar a análise e composição dos custos para a prestação dos serviços, bem como cópia
do Parecer 1870/2020, esclarecendo dúvidas sobre o preenchimento da planilha, suscitadas por empresa
interessada.
 
Lembramos que o prazo para recebimento das propostas é dia 13/10/20 - terça-feira, às 12:00 horas, em razão da
urgência requerida.
 
Pedimos atenção a todos requisitos do Edital, em especial aos de habilitação.
 
Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.
 
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
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Re: [seic] Solicitação de envio de propostas para CONTRATAÇÃO DIRETA. Técnicos de
Apoio de TI. Eleições 2020. PA TRE/AL 0008814-33.2019

De: marcia melo (marcialmelo@yahoo.com.br)

Para: rbfempreendimento@gmail.com

Data: sexta-feira, 9 de outubro de 2020 16:27 BRT

Boa Tarde!
Prezados Senhores,

Encaminhamos em anexo a Planilha aberta editável elaborada pelo TRE/AL para a contratação de Apoio
de TI para as eleições 2020, como também cópia do Parecer 1870/2020 relacionado ao preenchimento
dessa planilha.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br

Em sexta-feira, 9 de outubro de 2020 15:25:18 BRT, Maria Márcia Leite de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br>
escreveu:

Prezados Senhores,

Informamos que temos total interesse na prestação dos referidos serviços oriundo do Pregão
Eletrônico 60/2020 desse TRE/AL, para tanto solicitamos o envio em formato editável, a
planilha (aberta) elaborada pelo TRE/AL (Anexos do Edital), para facilitar a análise e
composição dos custos para a prestação dos serviços, bem como cópia do Parecer
1870/2020.

Já no aguardo, nos colocamos à disposição desse renomado Órgão para quaisquer outras
informações que se fizerem necessários.

Atenciosamente,
ALYSSON WANDER FLORÊNCIO DA SILVA
Representante Legal.

Em sex., 9 de out. de 2020 às 14:48, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

Processo SEI nº 0008814-33.2019.6.02.8000
URGENTE.
 
Prezados Senhores,
 
Devido ao fracasso do Pregão Eletrônico 60/2020, solicitamos o envio de proposta para a CONTRATAÇÃO
DIRETA dos serviços de APOIO DE TI (23 técnicos) para atuar nas eleições 2020 no TRE/AL, conforme Edital
em anexo, nas seguintes atividades:

E-mail resposta RBF (0782846)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 928
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Apoio de TI - 2020 - Eleições novembro- Planilha aberta editável.ods
30.6kB

Planilha Excel Formato Antigo (2).xls
66kB

SEI_TRE-AL - 0779589 - Parecer.pdf
167.8kB

 
, auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, etc...);
. auxílio técnico para operação de microcomputadores;
. auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais de expediente e
de outros itens necessários ao regular funcionamento das
seções eleitorais;
. auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais.
. auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
. prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades encontradas;
. acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos equipamentos de votação às
Juntas Eleitorais.
 
Informamos que, havendo interesse, será enviada, em formato editável, a planilha (aberta) elaborada pelo
TRE/AL (Anexos do Edital), para facilitar a análise e composição dos custos para a prestação dos serviços,
bem como cópia do Parecer 1870/2020, esclarecendo dúvidas sobre o preenchimento da planilha, suscitadas
por empresa interessada.
 
Lembramos que o prazo para recebimento das propostas é dia 13/10/20 - terça-feira, às 12:00 horas, em razão
da urgência requerida.
 
Pedimos atenção a todos requisitos do Edital, em especial aos de habilitação.
 
Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.
 
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
 

-- 
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[seic] RES: CONTRATAÇÃO DIRETA. Apoio de TI. Eleições 2020.TRE/AL. PA 0008814-33.2019

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 9 de outubro de 2020 15:52 BRT

Boa tarde, nossa empresa não está atuando na região Nordeste no momento.
Quem sabe em uma outra oportunidade.

Atenciosamente

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: quinta-feira, 8 de outubro de 2020 17:37
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: CONTRATAÇÃO DIRETA. Apoio de TI. Eleições 2020.TRE/AL. PA
0008814-33.2019

SEI - 0008814-33.2019.6.02.8000
URGENTE.

Prezados Senhores,

Reiteramos solicitação de envio de proposta para CONTRATAÇÃO DIRETA dos
serviços de APOIO DE TI para atuar nas eleições 2020 no TRE/AL, conforme
Edital em anexo, nas seguintes atividades:

, auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos
(impressoras, scanners, etc...); . auxílio técnico para operação de
microcomputadores; . auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de
votação, dos documentos, dos materiais de expediente e de outros itens
necessários ao regular funcionamento das seções eleitorais; . auxílio
técnico na preparação e montagem das seções eleitorais.
. auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas; . prestação de
suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades
encontradas; . acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de
votação e dos equipamentos de votação às Juntas Eleitorais.

Informamos que, havendo interesse, será enviada, em formato editável, a
planilha (aberta) elaborada pelo TRE/AL (Anexos II e III do Edital), para
facilitar a análise e composição dos custos para a prestação dos serviços.

Lembramos que o prazo para recebimento das propostas é dia 13/10/20 às 12:00
horas.

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas - TRE/AL CNPJ nº 06.015.041/0001-38 seic@tre-al.jus.br,
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
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Re: [seic] Solicitação de envio de propostas para CONTRATAÇÃO DIRETA. Técnicos de
Apoio de TI. Eleições 2020. PA TRE/AL 0008814-33.2019

De: marcia melo (marcialmelo@yahoo.com.br)

Para: contato@ideallizeservicos.com.br

Data: sexta-feira, 9 de outubro de 2020 15:40 BRT

Prezados Senhores,

Encaminhamos em anexo a Planilha aberta de custos elaborada pelo TRE/AL, em formato editável, para
auxiliar na análise e composição dos custos para contratação de Tecnicos de TI - Processo de Contratação
Direta SEI nº 0008814-33.2019.

Aproveitamos e encaminhamos também cópia do Parecer TRE/AL 1870/2020, referente à consulta
realizada por empresa interessada , acerca do preenchimento desta Planilha.

Qualquer dúvidas, estamos às ordens.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

Em sexta-feira, 9 de outubro de 2020 15:21:02 BRT, Maria Márcia Leite de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br>
escreveu:

Em 2020-10-09 14:48, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:
> Processo SEI nº 0008814-33.2019.6.02.8000
> URGENTE.
> 
> Prezados Senhores,
> 
> Devido ao fracasso do Pregão Eletrônico 60/2020, solicitamos o envio
> de proposta para a CONTRATAÇÃO DIRETA dos serviços de APOIO DE TI (23
> técnicos) para atuar nas eleições 2020 no TRE/AL, conforme Edital em
> anexo, nas seguintes atividades:
> 
> , auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos
> (impressoras, scanners, etc...);
> . auxílio técnico para operação de microcomputadores;
> . auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos
> documentos, dos materiais de expediente e de outros itens necessários
> ao regular funcionamento das
> seções eleitorais;
> . auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais.
> . auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
> . prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada
> solução das dificuldades encontradas;
> . acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e
> dos equipamentos de votação às Juntas Eleitorais.
> 
> Informamos que, havendo interesse, será enviada, em formato editável,
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Apoio de TI - 2020 - Eleições novembro- Planilha aberta editável.ods
30.6kB

Planilha Excel Formato Antigo (2).xls
66kB

SEI_TRE-AL - 0779589 - Parecer.pdf
167.8kB

> a planilha (aberta) elaborada pelo TRE/AL (Anexos do Edital), para
> facilitar a análise e composição dos custos para a prestação dos
> serviços, bem como cópia do Parecer 1870/2020, esclarecendo dúvidas
> sobre o preenchimento da planilha, suscitadas por empresa interessada.
> 
> Lembramos que o prazo para recebimento das propostas é dia 13/10/20 -
> terça-feira, às 12:00 horas, em razão da urgência requerida.
> 
> Pedimos atenção a todos requisitos do Edital, em especial aos de 
> habilitação.
> 
> Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.
> 
> Atenciosamente,
> Maria Márcia Leite de Melo
> Seção de Instrução de Contratações - SEIC
> Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
> CNPJ nº 06.015.041/0001-38
> seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
> (82) 99981.2312 (também whatsapp)
Boa tarde,

Informamos que temos interesse em participar e que iremos providenciar a 
proposta e encaminhar dentro do prazo.

att,

Ideallize Eirele
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[seic] CONTRATAÇÃO DIRETA. Apoio de TI. Eleições 2020.TRE/AL. PA 0008814-33.2019

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 9 de outubro de 2020 12:15 BRT

Prezados,

Agradecemos o contato, mas por questão de logística não iremos participar.
Atenciosamente,

Mariana Marini Basilio
Gestão de Pessoas e Financeiro

(68) 98403-9483

 

 

De: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Enviada: 2020/10/08 17:37:43
Para: undisclosed-recipients@
Assunto: CONTRATAÇÃO DIRETA. Apoio de TI. Eleições 2020.TRE/AL. PA 0008814-33.2019
 
SEI - 0008814-33.2019.6.02.8000
URGENTE.

Prezados Senhores,

Reiteramos solicitação de envio de proposta para CONTRATAÇÃO DIRETA dos serviços de APOIO DE TI para atuar
nas eleições 2020 no TRE/AL, conforme Edital em anexo, nas seguintes atividades:

, auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, etc...);
. auxílio técnico para operação de microcomputadores;
. auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais de expediente e de
outros itens necessários ao regular funcionamento das
seções eleitorais;
. auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais.
. auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
. prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades encontradas;
. acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos equipamentos de votação às Juntas
Eleitorais.

Informamos que, havendo interesse, será enviada, em formato editável, a planilha (aberta) elaborada pelo TRE/AL
(Anexos II e III do Edital), para facilitar a análise e composição dos custos para a prestação dos serviços.

Lembramos que o prazo para recebimento das propostas é dia 13/10/20 às 12:00 horas.

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
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[seic] CONTRATAÇÃO DIRETA. Apoio de TI. Eleições 2020.TRE/AL. PA 0008814-33.2019

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 9 de outubro de 2020 21:59 BRT

TRE 09 10 2020.zip
1.8MB

Prezada boa noite, 

Segue em anexo a proposta comercial da empresa WFS TERCEIRIZAÇÃO e seus anexos, estamos a disposição 
para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
                            Wagner Freire 

Em qui., 8 de out. de 2020 às 17:38, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

SEI - 0008814-33.2019.6.02.8000
URGENTE.
 
Prezados Senhores,
 
Reiteramos solicitação de envio de proposta para CONTRATAÇÃO DIRETA dos serviços de APOIO DE TI para atuar
nas eleições 2020 no TRE/AL, conforme Edital em anexo, nas seguintes atividades:
 
, auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, etc...);
. auxílio técnico para operação de microcomputadores;
. auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais de expediente e de
outros itens necessários ao regular funcionamento das
seções eleitorais;
. auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais.
. auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
. prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades encontradas;
. acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos equipamentos de votação às Juntas
Eleitorais.
 
Informamos que, havendo interesse, será enviada, em formato editável, a planilha (aberta) elaborada pelo TRE/AL
(Anexos II e III do Edital), para facilitar a análise e composição dos custos para a prestação dos serviços.
 
Lembramos que o prazo para recebimento das propostas é dia 13/10/20 às 12:00 horas.
 
Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.
 
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
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PROPOSTA COMERCIAL 

 

Razão Social da Licitante: WFS CONSTRUÇÕES EIREILI 

CNPJ: 17.746.646.0001/15 

Endereço: Rua Barão de Atalaia Nº280 Sala: 111 CEP 57.020-510 

Telefone: (82) 3021-1702 

Email: wagner@grupowfs.com.br 

 

As planilhas de quantitativos e custos conterão as descrições dos produtos que 

compõem a solução proposta, incluindo as respectivas quantidades, unidades, preçosunitários 

e totais gerais, expressos em reais (R$). 

 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA E 
MODELO 

 
UNID 

 
QUANT 

PREÇO EXPRESSO EM R$ 
UNITÁRIO TOTAL 

01 POSTO DE 
SERVIÇOS APOIO 

ADMINISTRATIVO
-TÉCNICO EM 

INFORMÁTICA –44 
HRS 

  1 R$ 322.005,40 R$ 322.005,40 

       

TOTAL GERAL R$ 322.005,40 

 
 
 

PRAZO DE EXECUÇÃO: será a partir do recebimento da Ordem de Serviço, a contar da 

data da ordem de fornecimento acompanhada da competente nota de empenho, de acordo com 

as necessidades da Administração.  

 

 

 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de Validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias 

corridos, contados a partir da data da abertura deste Certame.  
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PRAZO DE PAGAMENTO: A licitante DECLARA que acatará o 

pagamento da Administração conforme definido na minuta contratual, ANEXO III deste 

Edital.  

CONTA BANCÁRIA: Banco 104, Agência 1020, Operação: 003, Conta Corrente 1903-4.  

 

Declaro: 

1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, 

encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e 

quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação. 

2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos. 

 

 

 

Maceió-AL, 09 de Outubro de 2020. 
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Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal
Valor 

proporcional

Quantitativo de 

funcionários
Valor Total

1 Contratação e Treinamento R$ 5.521,13

2
Valor Mensal – 1ª T 01/11/20 a 18/11/20 R$ 6.621,80 R$ 3.973,08 23 R$ 91.380,79

3 Horas Extras – 1º  Turno R$ 7.566,42 23 R$ 174.027,76

R$ 270.929,69

1
Valor Mensal – 2ª T 19/11/20 a 30/11/20 R$ 6.621,80 R$ 2.648,72 5 R$ 13.243,59

2 R$ 7.566,42 5 R$ 37.832,12

R$ 51.075,72

R$ 322.005,40VALOR TOTAL DA PROPOSTA

ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM
Apoio 

Técnico de 

TI

Total – 1º Turno

Horas Extras – 2º  Turno

Total – 2º Turno
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(    X   ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

(       ) Lucro Real (  X     ) Lucro Presumido

1

2

3

4

1. Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A R$ 0,00 0,00

B

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor dos serviços

Outros (especificar):

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas

Data-base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Salário normativo da categoria profissional R$ 3.065,00

Posto de Serviço Posto 1

Tipo da contratação:  

Regime Tributário:                             

MÃO DE OBRA

Sindicato da categoria Técnico em Informática – 8 horas

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA 

UNIDADE DE MEDIDA)

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 09/10/2020
Município/UF

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020

ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

(Valores mensais)

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000
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R$ 0,00

Percentual

A

1. DADOS VALOR (R$)

A R$ 3.065,00 3.065,00

B

C

D

R$ 3.065,00

VALOR (R$)

A R$ 5,90

B R$ 425,70

C

D

E

F

R$ 431,60

VALOR (R$)

A R$ 45,00

B R$ 6,00

C R$ 340,00

D R$ 13,50

R$ 404,50

4.1. % VALOR (R$)

A 20,00% R$ 613,00

B 1,50% R$ 45,98

C 1,00% R$ 30,65

D 0,20% R$ 6,13

E 2,50% R$ 76,63

F 8,00% R$ 245,20

G 3,00% R$ 91,95

H 0,60% R$ 18,39

36,80% R$ 1.127,92

VALOR (R$)

A R$ 255,42

B R$ 93,99

R$ 349,41

VALOR (R$)

A R$ 2,27

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade

Afastamento maternidade

SEBRAE

TOTAL

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

13º (décimo terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo 

terceiro) salário

TOTAL

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

INCRA

Salário-educação

FGTS

Seguro acidente do trabalho

Outros (marcador permanente - 1 e sacos de lixo -1)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

INSS

TOTAL

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS

Uniformes (Crachá e Camiseta)

Álcool em gel 70° INPM – 1 unidade

Máscaras Descartáveis (3 caixas)

Transporte

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

Assistência médica e familiar

Auxílio-Creche

Seguro de vida, invalidez e funeral

Outros (especificar) – Assiduidade

Adicional de periculosidade

Adicional de insalubridade

Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Salário-base

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO
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B R$ 0,84

B.1 R$ 8,15

R$ 11,25

VALOR (R$)

A R$ 140,48

B R$ 11,24

C R$ 64,43

R$ 64,43

R$ 0,00

D R$ 2,98

E R$ 1,10

F R$ 5,86

R$ 5,86

R$ 0,00

R$ 226,08

VALOR (R$)

A R$ 340,56

B R$ 42,57

C R$ 0,64

D R$ 8,51

E R$ 10,22

F

R$ 402,49

G R$ 148,12

R$ 550,61

VALOR (R$)

4.1 R$ 1.127,92

4.2 R$ 349,41

4.3 R$ 11,25

4.4 R$ 226,08

4.5 R$ 550,61

R$ 2.265,28

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. % VALOR (R$)

A 5,00% R$ 308,32

B 5,00% R$ 323,73

C 10,15%

C.1

0,65% R$ 49,18

3,00% R$ 226,99

Custos indiretos

Lucro

Tributos

Tributos federais

PIS

COFINS

13º (décimo terceiro) salário

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Subtotal

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do 

profissional ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

Férias e terço constitucional de férias

Ausência por doença

Licença-paternidade

Ausências legais

Ausência por acidente de trabalho

Outros (especificar)

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

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

F.1 – FGTS (40%)

F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente

Aviso-prévio indenizado

Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019

Aviso-prévio trabalhado

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento 

maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos 

pelo substituto durante os 120 dias de licença-maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão
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4,50% R$ 340,49

C.2

C.2 2,00% R$ 151,33

R$ 1.400,05

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)

A R$ 3.065,00

B R$ 431,60

C R$ 404,50

D R$ 2.265,28

E R$ 1.400,05

R$ 7.566,42

Subtotal (A+B+C+D)

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)

Módulo 1 – Composição da remuneração

Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

Módulo 3 – Insumos diversos

Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

INSS

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS)

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Planilha de Custos WFS (0783344)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 942



Qtde. Valor unitário Valor total

1. Gestão do treinamento 1 2.500,00 R$ 2.500,00

2. Ambientes do treinamento 1 1.000,00 R$ 1.000,00

3. Transporte intermunicipal 18 55,40 R$ 997,13

4. Transporte municipal 5 7,30 R$ 36,50

5. Refeição 23 21,50 R$ 494,50

6. Alunos 23 21,43 R$ 493,00

R$ 5.521,13

R$ 623,70

R$ 6.144,83

Descrição Qtde. Unitário Total

Auxiliar de RH 1 R$ 1.188,88 1.188,88 

1.188,88 

Descrição Qtde. Unitário Total

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 1.000,00 1.000,00 

Mesas computadores 4 R$ 0,00 - 

Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 R$ 0,00 - 

Carteiras e Cadeiras 30 R$ 0,00 - 

Sistema de Som Ambiente 1 R$ 0,00 - 

Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 R$ 0,00 - 

Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 R$ 0,00 - 

Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser1 R$ 0,00 - 

1.000,00 

Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 18 R$ 55,40 997,13 

997,13 

Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 R$ 7,30 36,50 

36,50 

Descrição Qtde. Unitário Total

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 23 R$ 21,50 494,50 

494,50 

Descrição Qtde. Unitário Total

Manuais 23 R$ 13,00 299,00 

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 23 R$ 7,00 R$ 161,00

Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 23 R$ 1,00 R$ 23,00

Garrafa Água 1 R$ 10,00 R$ 10,00

R$ 493,00Total

Total

4. Transporte municipal

Total

5. Refeição

Total

6. Alunos

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Total

2. Ambientes do treinamento

Total

3. Transporte intermunicipal

PLANILHA DE TREINAMENTO

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

Total

Incidência Tributária (10,15%)

Preço total
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E-mail - 0784049

Data de Envio: 
  12/10/2020 14:06:40

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

Para (com cópia oculta):
    rbf.licitacoes@gmail.com

Assunto: 
  Reenvio de solicitação proposta para contratação Apoio TI. PA 0008814-2019

Mensagem: 
  

Processo SEI nº 0008814-33.2019.6.02.8000
URGENTE.

Prezado Anderson,

Segue mensagem enviada anteriormente:

Devido ao fracasso do Pregão Eletrônico 60/2020, solicitamos o envio de proposta para a CONTRATAÇÃO
DIRETA dos serviços de APOIO DE TI (23 técnicos) para atuar nas eleições 2020 no TRE/AL, conforme Edital
em anexo, nas seguintes atividades:

, auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, etc...);
. auxílio técnico para operação de microcomputadores;
. auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais de
expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das
seções eleitorais;
. auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais.
. auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
. prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades encontradas;
. acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos equipamentos de votação
às Juntas Eleitorais.

Informamos que, havendo interesse, será enviada, em formato editável, a planilha (aberta) elaborada pelo
TRE/AL (Anexos do Edital), para facilitar a análise e composição dos custos para a prestação dos serviços,
bem como cópia do Parecer 1870/2020, esclarecendo dúvidas sobre o preenchimento da planilha,
suscitadas por empresa interessada.

Lembramos que o prazo para recebimento das propostas é dia 13/10/20 - terça-feira, às 12:00 horas, em
razão da urgência requerida.

Pedimos atenção a todos requisitos do Edital, em especial aos de habilitação.

Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)

Anexos:
    Edital_0753770.html
    Edital_0753768_60___pe___tecnicos_de_eleicao___PA_0008814_33.2019.pdf
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[seic] Reenvio de solicitação proposta para contratação Apoio TI. PA 0008814-2019

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 12 de outubro de 2020 22:31 BRT

Bom Dia!

Prezados Senhores (as),

A empresa RBF EMPREENDIMETOS E SERVIÇOS EIRELI,  vem por meio deste apresentar sua Proposta para a prestação
dos referidos serviços oriundo do Pregão Eletrônico 60/2020 deste TRE/AL, para tanto salientamos que estamos enviando
02 modelos de proposta, uma pelo REGIME REAL DA EMPRESA LUCRO PRESUMIDO E OUTRA PELA OPÇÃO DE
DESONERAÇÃO DA FOLHA , por se tratar de um contrato de curta duração não temos problemas em optar pela
Desoneração da Folha, uma vez que está se torna mais vantajosa para este respeitável TRIBUNAL.

Certo de Vossa atenção, nos colocamos à disposição desse renomado Órgão para quaisquer outras informações que se
fizerem necessários.

 PE 60_2020 - CONTRATAÇÃO DIRETA.zip

Atenciosamente,
ALYSSON WANDER FLORÊNCIO DA SILVA
Representante Legal.

Em seg., 12 de out. de 2020 às 14:06, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

 
 
 
 
 
Processo SEI nº 0008814-33.2019.6.02.8000
URGENTE.
 
Prezado Anderson,
 
Segue mensagem enviada anteriormente:
 
Devido ao fracasso do Pregão Eletrônico 60/2020, solicitamos o envio de proposta para a CONTRATAÇÃO DIRETA dos
serviços de APOIO DE TI (23 técnicos) para atuar nas eleições 2020 no TRE/AL, conforme Edital em anexo, nas
seguintes atividades:
 
, auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, etc...);
. auxílio técnico para operação de microcomputadores;
. auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais de expediente e de
outros itens necessários ao regular funcionamento das
seções eleitorais;
. auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais.
. auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
. prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades encontradas;
. acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos equipamentos de votação às Juntas
Eleitorais.
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Informamos que, havendo interesse, será enviada, em formato editável, a planilha (aberta) elaborada pelo TRE/AL
(Anexos do Edital), para facilitar a análise e composição dos custos para a prestação dos serviços, bem como cópia do
Parecer 1870/2020, esclarecendo dúvidas sobre o preenchimento da planilha, suscitadas por empresa interessada.
 
Lembramos que o prazo para recebimento das propostas é dia 13/10/20 - terça-feira, às 12:00 horas, em razão da
urgência requerida.
 
Pedimos atenção a todos requisitos do Edital, em especial aos de habilitação.
 
Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.
 
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2020

PROCESSO Nº 0008814-33.2019.6.02.8000

 Parecer 1870/2020

UF: AP CEP: 68904-053

BANCO: BRASIL S/A

Subitem Descrição Período Dias Valor Mensal
Valor 

proporcional

Quantitativo de 

funcionários
Valor Total

1 Contratação e Treinamento  R$               5.973,80 

2 Valor Mensal – 1ª T 01/11/20 a 18/11/20 18  R$        6.347,26  R$        3.808,35 23  R$             87.592,13 

3 Horas Extras – 1º  Turno  R$                   -    R$                          -   

 R$             93.565,93 

4 Valor Mensal – 2ª T 19/11/20 a 30/11/20 12  R$        6.347,26  R$        2.538,90 5  R$             12.694,51 

5 Horas Extras – 2º  Turno  R$                   -    R$                          -   

 R$             12.694,51 

 R$        106.260,44 

ALAGOAS-AL

Quantidade

23

Quantidade

1. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos/Apêndices, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades

especificadas no Termo de Referência.

2. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, façam parte do fornecimento dos materiais, tais como gastos da empresa com

suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa

inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

3. Declaro serem verdadeiras todas as informações descritas nesta proposta, e que a menos de ocorrência de força maior serão mantidos os termos aqui presentes durante toda a

vigência do contrato.

MACAPÁ - AP, 13 de outubro de 2020.

Material Especificação

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do seu envio ao TER - AL

HOMEM/MÊS

Contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de

armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas neste edital

e seus anexos.

QUANTIDADE DE PESSOAL

Função

ASSISTENTE DE INFORMATICA

RELAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

CUSTOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

 R$                                                106.260,44 (Cento e seis mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos)

INDICAÇÃO DOS SINDICATOS, ACORDOS, CONVENÇÕES OU DISSÍDIOS COLETIVOS DE TRABALHO

* indicação dos sindicatos no resumo

PRODUTIVIDADE ADOTADA/OBEJETO

VALOR TOTAL DO 1º + 2° TURNO

EMAIL: rbfempreendimento@gmail.com

VALOR TOTAL DO 1º TURNO

VALOR TOTAL DO 2º TURNO

REPRESENTANTE LEGAL: ALYSSON WANDER FLORÊNCIO DA SILVA            CI: 272.243-SSP/AP             CPF: 658.729.592-49

PREGOEIRO: TEL: (96) 99172-1911 / 98418-1437

DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 4434-2 CONTA: 11.135-X

IDENTIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: RBF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP

ENDEREÇO: Rua: Amadeu Gama, nº 1953, Bairro Universidade - Macapá

TELEFONE: (096) 9 - 9 98127 - 5461

PROPOSTA
PODER JUDICIÁRIO

Tipo de Licitação: CONTRATAÇÃO DIRETA

Modo de Disputa: REGIÃO DE ALAGOAS -AL
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Serviço Subitem Descrição Período Dias Valor Mensal
Valor 

proporcional

Quantitativo de 

funcionários
Valor Total

1 Contratação e Treinamento  R$                5.973,80 

2 Valor Mensal – 1ª T
01/11/20 a 

18/11/20
18  R$       6.347,26  R$       3.808,35 23  R$              87.592,13 

3 Horas Extras – 1º  Turno  R$                 -    R$                          -   

 R$              93.565,93 

4 Valor Mensal – 2ª T
19/11/20 a 

30/11/20
12  R$       6.347,26  R$       2.538,90 5  R$              12.694,51 

5 Horas Extras – 2º  Turno  R$                 -    R$                          -   

 R$              12.694,51 

106.260,44R$      

VALOR TOTAL DO 1º TURNO

VALOR TOTAL DO 2º TURNO

MACAPÁ - AP, 13 de outubro de 2020.

IT
E

M

A
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TOTAL TURNO 1° + TURNO 2°
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Qtde.

1

1

18
5

23
23

Qtde. Unitário

1 2.500,00

Descrição Qtde. Dias Unitário

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 0 994,73R$  

Mesas computadores 4 0 -R$  

Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 0 -R$  

Carteiras e Cadeiras 30 0 -R$  

Sistema de Som Ambiente 1 0 -R$  

Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 0 -R$  

Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 0 -R$  

Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1 0 -R$  

Descrição Qtde. Unitário

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 18 55,40

Descrição Qtde. Unitário

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 8,20

Descrição Qtde. Unitário

Alimentação para os treinandos, conforme valor constante na convenção 23 21,50

Descrição Qtde. Unitário

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 23 6,20

Biscoito, Água, Café e Copos Descartáveis 23 0,97

Garrafa Água 1 10,00

Manuais 23 11,08

Valor unitário

2.500,00

994,73

55,40
8,20

21,50

Descrição

1. Gestão do treinamento

2. Ambientes do treinamento

3. Transporte intermunicipal
4. Transporte municipal

5. Refeição

 R$                10,00 

 R$              254,84 

Total  R$          429,75 

Total  R$                                             494,50 

6. Material por aluno e por posto de trabalho

Total

 R$              142,60 

 R$                22,31 

 R$                                                     997,20 

Total  R$                                             997,20 

5. Refeição

Total

 R$                                                     494,50 

4. Transporte intermunicipal

Total

 R$                                                       41,00 

Total

Total  R$                     994,73 

3. Transporte intermunicipal

Total

 R$                                               41,00 

 R$                                  -   

 R$                                  -   

 R$                                  -   

 R$                                  -   

 R$                                  -   

 R$                                  -   

Total  R$                  2.500,00 

2. Ambientes do treinamento

Total

 R$                          994,73 

 R$                                  -   

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Descrição Total

Custos com organização para treinamento da equipe conforme atividades estabelecidas no edital  R$                       2.500,00 

6. Alunos 18,68

Incidência Tributária (8,65%)  R$                                  516,73 

Preço Total  R$                         5.973,80 

Total  R$                      5.457,07 

MACAPÁ - AP, 13 de outubro de 2020.

PLANILHA DE TREINAMENTO E CUSTOS CONTRATUAIS

Treinamento – Técnico em Informática – 8 horas

Valor total

 R$                               2.500,00 

 R$                                  994,73 

 R$                                  997,13 
 R$                                    41,00 

 R$                                  494,50 

 R$                                  429,71 
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(       ) Terceirizada                                                                     

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

1

2

3

4

1. Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A -R$                      -R$                      

B

-R$                      

Percentual

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor dos serviços

Outros (especificar):

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

(   x    ) Lucro Presumido(       ) Lucro Real

(       ) Regime da CLT

PROCESSO Nº 0008814-33.2019.6.02.8000

Licitação nº: 60 / 2020

Dia 13/10/2020 - 9h00h - CONTRATAÇÃO DIRETA

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 13/10/2020

Município/UF Maceió/AL

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000192/2019

Discriminação dos Serviços contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação 

nos cartórios eleitorais, locais de armazenamento e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas 

neste edital e seus anexos.

Sindicato da categoria

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO 

DA UNIDADE DE MEDIDA)

Técnico em Informática – 

8 horas
Posto 1

Tipo da contratação:  

Regime Tributário:                             

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Técnico em Informática – 8 horas

Salário normativo da categoria profissional 3.065,00R$                                                

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas

Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01/06/2019

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : Lucro Presumido

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS
Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502
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A

-R$                      

1. DADOS VALOR (R$)

A 3.065,00R$             3.065,00R$             

B

C

D

3.065,00R$             

VALOR (R$)

A 29,30R$                  

B 425,70R$                

C

D

E

F

455,00R$                

VALOR (R$)

A 37,79R$                  

B 5,85R$                    

C 327,75R$                

D 13,33R$                  

384,72R$                

4.1. % VALOR (R$)

A 20,00% 613,00R$                

B 1,50% 45,97R$                  

C 1,00% 30,65R$                  

D 0,20% 6,13R$                    

E 2,50% 76,62R$                  

F 8,00% 245,20R$                

G 0,50% 15,32R$                  

H 0,60% 18,39R$                  

34,30% 1.051,28R$             

VALOR (R$)

A 255,41R$                

B
87,60R$                  

343,01R$                

3. INSUMOS DIVERSOS

Uniformes (Crachá e Camiseta)

Álcool em gel 70° INPM – 1 unidade

Máscaras Descartáveis (3 caixas)

Outros (marcador permanente - 1 e sacos de lixo -1)

TOTAL

INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Salário-base

Adicional de periculosidade

Adicional de insalubridade

Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Transporte

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

Assistência médica e familiar

Auxílio-Creche

Seguro de vida, invalidez e funeral

Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

TOTAL

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

INSS

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

INCRA

Salário-educação

FGTS

Seguro acidente do trabalho

SEBRAE

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

13º (décimo terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 

salário

TOTAL
Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502
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VALOR (R$)

A 2,27R$                    

B
0,77R$                    

B.1
7,59R$                    

10,63R$                  

VALOR (R$)

A 140,47R$                

B 11,23R$                  

C 64,43R$                  

64,43R$                  

-R$                      

D 2,98R$                    

E 1,02R$                    

F 5,85R$                    

5,86R$                    

-R$                      

225,97R$                

VALOR (R$)

A 340,56R$                

B 42,57R$                  

C 0,64R$                    

D 8,51R$                    

E 10,22R$                  

F

402,49R$                

G 138,05R$                

540,54R$                

VALOR (R$)

4.1 1.051,28R$             

4.2 343,01R$                

4.3 10,63R$                  

4.4 225,97R$                

4.5 540,54R$                

2.171,43R$             

5. % VALOR (R$)

A 0,75% 45,57R$                  

B 1,00% 61,22R$                  

C 8,65%

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade

Afastamento maternidade

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 

durante os 120 dias de licença-maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão

Aviso-prévio indenizado

Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

Aviso-prévio trabalhado

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

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

F.1 – FGTS (40%)

F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente

Férias e terço constitucional de férias

Ausência por doença

Licença-paternidade

Ausências legais

Ausência por acidente de trabalho

Outros (especificar)

Subtotal

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

ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

13º (décimo terceiro) salário

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Custos indiretos

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Lucro

Tributos
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C.1

0,65% 41,26R$                  

3,00% 190,42R$                

0,00% -R$                      

C.2

C.2 5,00% 317,36R$                

655,83R$                

 (R$)

A 3.065,00R$             

B 455,00R$                

C 384,72R$                

D 2.171,43R$             

E 655,83R$                

6.347,26R$             

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Tributos federais

PIS

COFINS

INSS

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS)

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)

Módulo 1 – Composição da remuneração

Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

Módulo 3 – Insumos diversos

Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

MACAPÁ - AP, 13 de outubro de 2020.
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(       ) Terceirizada                                                                     

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

1

2

3

4

1. Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A -R$                      -R$                      

B

-R$                      

Percentual

Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor dos serviços

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas

Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01/06/2019

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : Lucro Presumido

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Técnico em Informática – 8 horas

Salário normativo da categoria profissional -R$                                                        

Regime Tributário:                             

(       ) Lucro Real (   x    ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

Técnico em Informática – 

8 horas
Posto 1

Tipo da contratação:  

(       ) Regime da CLT

Sindicato da categoria

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO 

DA UNIDADE DE MEDIDA)

Discriminação dos Serviços contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação 

nos cartórios eleitorais, locais de armazenamento e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas 

neste edital e seus anexos.

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 13/10/2020

Município/UF Maceió/AL

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000192/2019

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

PROCESSO Nº 0008814-33.2019.6.02.8000

Licitação nº: 60 / 2020

Dia 13/10/2020 - 9h00h - CONTRATAÇÃO DIRETA

Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502

Proposta RBF - lucro presumido (0784399)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 956



A

-R$                      

1. DADOS VALOR (R$)

A -R$                      -R$                      

B

C

D

-R$                      

VALOR (R$)

A 213,20R$                

B 425,70R$                

C

D

E

F

638,90R$                

VALOR (R$)

A 37,79R$                  

B 5,85R$                    

C 327,75R$                

D 13,33R$                  

384,72R$                

4.1. % VALOR (R$)

A 0,00% -R$                      

B 1,50% -R$                      

C 1,00% -R$                      

D 0,20% -R$                      

E 2,50% -R$                      

F 8,00% -R$                      

G 0,50% -R$                      

H 0,60% -R$                      

14,30% -R$                      

VALOR (R$)

A -R$                      

B
-R$                      

-R$                      

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

13º (décimo terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 

salário

TOTAL

INCRA

Salário-educação

FGTS

Seguro acidente do trabalho

SEBRAE

TOTAL

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

INSS

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

Álcool em gel 70° INPM – 1 unidade

Máscaras Descartáveis (3 caixas)

Outros (marcador permanente - 1 e sacos de lixo -1)

TOTAL

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

TOTAL

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS

Uniformes (Crachá e Camiseta)

Transporte

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

Assistência médica e familiar

Auxílio-Creche

Seguro de vida, invalidez e funeral

Outros (especificar) – Assiduidade

Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Salário-base

Adicional de periculosidade

Adicional de insalubridade

INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO
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VALOR (R$)

A -R$                      

B
-R$                      

B.1
-R$                      

-R$                      

VALOR (R$)

A -R$                      

B -R$                      

C -R$                      

-R$                      

-R$                      

D -R$                      

E -R$                      

F -R$                      

-R$                      

-R$                      

-R$                      

VALOR (R$)

A -R$                      

B -R$                      

C -R$                      

D -R$                      

E -R$                      

F

-R$                      

G -R$                      

-R$                      

VALOR (R$)

4.1 -R$                      

4.2 -R$                      

4.3 -R$                      

4.4 -R$                      

4.5 -R$                      

-R$                      

5. % VALOR (R$)

A 5,00% 51,18R$                  

B 5,00% 53,74R$                  

C 10,15%

Custos indiretos

Lucro

Tributos

Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

13º (décimo terceiro) salário

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

Outros (especificar)

Subtotal

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

ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente

Férias e terço constitucional de férias

Ausência por doença

Licença-paternidade

Ausências legais

Ausência por acidente de trabalho

Aviso-prévio trabalhado

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

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

F.1 – FGTS (40%)

F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão

Aviso-prévio indenizado

Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade

Afastamento maternidade

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 

durante os 120 dias de licença-maternidade

TOTAL
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C.1

0,65% 5,38R$                    

3,00% 24,84R$                  

4,50% 37,25R$                  

C.2

C.2 2,00% 16,56R$                  

188,95R$                

 (R$)

A -R$                      

B 638,90R$                

C 384,72R$                

D -R$                      

E 188,95R$                

827,85R$                

Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL

MACAPÁ - AP, 13 de outubro de 2020.

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)

Módulo 1 – Composição da remuneração

Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

Módulo 3 – Insumos diversos

INSS

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS)

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Tributos federais

PIS

COFINS
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2020

PROCESSO Nº 0008814-33.2019.6.02.8000

 Parecer 1870/2020

UF: AP CEP: 68904-053

BANCO: BRASIL S/A

Subitem Descrição Período Dias Valor Mensal
Valor 

proporcional

Quantitativo de 

funcionários
Valor Total

1 Contratação e Treinamento  R$               6.073,02 

2 Valor Mensal – 1ª T 01/11/20 a 18/11/20 18  R$        5.603,76  R$        3.362,25 23  R$             77.331,85 

3 Horas Extras – 1º  Turno  R$                   -    R$                          -   

 R$             83.404,87 

4 Valor Mensal – 2ª T 19/11/20 a 30/11/20 12  R$        5.603,76  R$        2.241,50 5  R$             11.207,51 

5 Horas Extras – 2º  Turno  R$                   -    R$                          -   

 R$             11.207,51 

 R$          94.612,38 

ALAGOAS-AL

Quantidade

23

Quantidade

1. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos/Apêndices, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades

especificadas no Termo de Referência.

2. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, façam parte do fornecimento dos materiais, tais como gastos da empresa com

suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa

inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

3. Declaro serem verdadeiras todas as informações descritas nesta proposta, e que a menos de ocorrência de força maior serão mantidos os termos aqui presentes durante toda a

vigência do contrato.

MACAPÁ - AP, 13 de outubro de 2020.

Material Especificação

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do seu envio ao TER - AL

HOMEM/MÊS

Contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de

armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas neste edital

e seus anexos.

QUANTIDADE DE PESSOAL

Função

ASSISTENTE DE INFORMATICA

RELAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

CUSTOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

 R$                                                 94.612,38 (Noventa e quatro mil, seiscentos e doze reais e trinta e oito centavos)

INDICAÇÃO DOS SINDICATOS, ACORDOS, CONVENÇÕES OU DISSÍDIOS COLETIVOS DE TRABALHO

* indicação dos sindicatos no resumo

PRODUTIVIDADE ADOTADA/OBEJETO

VALOR TOTAL DO 1º + 2° TURNO

EMAIL: rbfempreendimento@gmail.com

VALOR TOTAL DO 1º TURNO

VALOR TOTAL DO 2º TURNO

REPRESENTANTE LEGAL: ALYSSON WANDER FLORÊNCIO DA SILVA            CI: 272.243-SSP/AP             CPF: 658.729.592-49

PREGOEIRO: TEL: (96) 99172-1911 / 98418-1437

DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 4434-2 CONTA: 11.135-X

IDENTIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: RBF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP

ENDEREÇO: Rua: Amadeu Gama, nº 1953, Bairro Universidade - Macapá

TELEFONE: (096) 9 - 9 98127 - 5461

PROPOSTA
PODER JUDICIÁRIO

Tipo de Licitação: CONTRATAÇÃO DIRETA

Modo de Disputa: REGIÃO DE ALAGOAS -AL
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Serviço Subitem Descrição Período Dias Valor Mensal
Valor 

proporcional

Quantitativo de 

funcionários
Valor Total

1 Contratação e Treinamento  R$                6.073,02 

2 Valor Mensal – 1ª T
01/11/20 a 

18/11/20
18  R$       5.603,76  R$       3.362,25 23  R$              77.331,85 

3 Horas Extras – 1º  Turno  R$                 -    R$                          -   

 R$              83.404,87 

4 Valor Mensal – 2ª T
19/11/20 a 

30/11/20
12  R$       5.603,76  R$       2.241,50 5  R$              11.207,51 

5 Horas Extras – 2º  Turno  R$                 -    R$                          -   

 R$              11.207,51 

94.612,38R$        

VALOR TOTAL DO 1º TURNO

VALOR TOTAL DO 2º TURNO

MACAPÁ - AP, 13 de outubro de 2020.
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TOTAL TURNO 1° + TURNO 2°
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Qtde.

1

1

18
5

23
23

Qtde. Unitário

1 2.500,00

Descrição Qtde. Dias Unitário

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 0 994,73R$  

Mesas computadores 4 0 -R$  

Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 0 -R$  

Carteiras e Cadeiras 30 0 -R$  

Sistema de Som Ambiente 1 0 -R$  

Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 0 -R$  

Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 0 -R$  

Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1 0 -R$  

Descrição Qtde. Unitário

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 18 55,40

Descrição Qtde. Unitário

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 8,20

Descrição Qtde. Unitário

Alimentação para os treinandos, conforme valor constante na convenção 23 21,50

Descrição Qtde. Unitário

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 23 6,20

Biscoito, Água, Café e Copos Descartáveis 23 0,97

Garrafa Água 1 10,00

Manuais 23 11,08

Valor unitário

2.500,00

994,73

55,40
8,20

21,50

Descrição

1. Gestão do treinamento

2. Ambientes do treinamento

3. Transporte intermunicipal
4. Transporte municipal

5. Refeição

 R$                10,00 

 R$              254,84 

Total  R$          429,75 

Total  R$                                             494,50 

6. Material por aluno e por posto de trabalho

Total

 R$              142,60 

 R$                22,31 

 R$                                                     997,20 

Total  R$                                             997,20 

5. Refeição

Total

 R$                                                     494,50 

4. Transporte intermunicipal

Total

 R$                                                       41,00 

Total

Total  R$                     994,73 

3. Transporte intermunicipal

Total

 R$                                  -   

 R$                                  -   

 R$                                  -   

 R$                                  -   

 R$                                  -   

 R$                                  -   

Total  R$                  2.500,00 

2. Ambientes do treinamento

Total

 R$                          994,73 

 R$                                  -   

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Descrição Total

Custos com organização para treinamento da equipe conforme atividades estabelecidas no edital  R$                       2.500,00 

 R$                                               41,00 

Incidência Tributária (10,15%)  R$                                  615,96 

Preço Total  R$                         6.073,02 

Total  R$                      5.457,07 

 R$                                  997,13 
 R$                                    41,00 

 R$                                  494,50 

 R$                                  429,71 6. Alunos 18,68

MACAPÁ - AP, 13 de outubro de 2020.

PLANILHA DE TREINAMENTO E CUSTOS CONTRATUAIS

Treinamento – Técnico em Informática – 8 horas

Valor total

 R$                               2.500,00 

 R$                                  994,73 

Proposta RBF - desoneração da folha de pagamento (0784401)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 963



(       ) Terceirizada                                                                     

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

1

2

3

4

1. Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A -R$                      -R$                      

B

-R$                      

Percentual

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor dos serviços

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

(   x    ) Lucro Presumido(       ) Lucro Real

(       ) Regime da CLT

PROCESSO Nº 0008814-33.2019.6.02.8000

Licitação nº: 60 / 2020

Dia 13/10/2020 - 9h00h - CONTRATAÇÃO DIRETA

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 13/10/2020

Município/UF Maceió/AL

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000192/2019

Discriminação dos Serviços contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação 

nos cartórios eleitorais, locais de armazenamento e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas 

neste edital e seus anexos.

Sindicato da categoria

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO 

DA UNIDADE DE MEDIDA)

Técnico em Informática – 

8 horas
Posto 1

Tipo da contratação:  

Regime Tributário:                             

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Técnico em Informática – 8 horas

Salário normativo da categoria profissional 3.065,00R$                                                

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas

Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01/06/2019

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : Lucro Presumido

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS
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A

-R$                      

1. DADOS VALOR (R$)

A 3.065,00R$             3.065,00R$             

B

C

D

3.065,00R$             

VALOR (R$)

A 29,30R$                  

B 425,70R$                

C

D

E

F

455,00R$                

VALOR (R$)

A 37,79R$                  

B 5,85R$                    

C 327,75R$                

D 13,33R$                  

384,72R$                

4.1. % VALOR (R$)

A 0,00% -R$                      

B 1,50% 45,97R$                  

C 1,00% 30,65R$                  

D 0,20% 6,13R$                    

E 2,50% 76,62R$                  

F 8,00% 245,20R$                

G 0,50% 15,32R$                  

H 0,60% 18,39R$                  

14,30% 438,28R$                

VALOR (R$)

A 255,41R$                

B
36,52R$                  

291,93R$                

TOTAL

3. INSUMOS DIVERSOS

Uniformes (Crachá e Camiseta)

Álcool em gel 70° INPM – 1 unidade

Máscaras Descartáveis (3 caixas)

Outros (marcador permanente - 1 e sacos de lixo -1)

TOTAL

INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Salário-base

Adicional de periculosidade

Adicional de insalubridade

Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Transporte

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

Assistência médica e familiar

Auxílio-Creche

Seguro de vida, invalidez e funeral

Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

INSS

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

INCRA

Salário-educação

FGTS

Seguro acidente do trabalho

SEBRAE

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

13º (décimo terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 

salário

TOTAL
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VALOR (R$)

A 2,27R$                    

B
0,32R$                    

B.1
3,17R$                    

5,75R$                    

VALOR (R$)

A 140,47R$                

B 11,23R$                  

C 64,43R$                  

64,43R$                  

-R$                      

D 2,98R$                    

E 0,42R$                    

F 5,85R$                    

5,86R$                    

-R$                      

225,37R$                

VALOR (R$)

A 340,56R$                

B 42,57R$                  

C 0,64R$                    

D 8,51R$                    

E 10,22R$                  

F

402,49R$                

G 57,56R$                  

460,04R$                

VALOR (R$)

4.1 438,28R$                

4.2 291,93R$                

4.3 5,75R$                    

4.4 225,37R$                

4.5 460,04R$                

1.421,37R$             

5. % VALOR (R$)

A 0,75% 39,95R$                  

B 1,00% 53,66R$                  

C 10,15%

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade

Afastamento maternidade

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 

durante os 120 dias de licença-maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão

Aviso-prévio indenizado

Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

Aviso-prévio trabalhado

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

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

F.1 – FGTS (40%)

F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente

Férias e terço constitucional de férias

Ausência por doença

Licença-paternidade

Ausências legais

Ausência por acidente de trabalho

Outros (especificar)

Subtotal

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

ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

13º (décimo terceiro) salário

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Custos indiretos

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Lucro

Tributos
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C.1

0,65% 36,42R$                  

3,00% 168,11R$                

4,50% 252,17R$                

C.2

C.2 2,00% 112,08R$                

662,39R$                

 (R$)

A 3.065,00R$             

B 455,00R$                

C 384,72R$                

D 1.421,37R$             

E 662,39R$                

5.603,76R$             

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Tributos federais

PIS

COFINS

INSS

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS)

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)

Módulo 1 – Composição da remuneração

Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

Módulo 3 – Insumos diversos

Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

MACAPÁ - AP, 13 de outubro de 2020.
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(       ) Terceirizada                                                                     

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

1

2

3

4

1. Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A -R$                      -R$                      

B

-R$                      

Percentual

Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor dos serviços

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas

Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01/06/2019

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : Lucro Presumido

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Técnico em Informática – 8 horas

Salário normativo da categoria profissional -R$                                                        

Regime Tributário:                             

(       ) Lucro Real (   x    ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

Técnico em Informática – 

8 horas
Posto 1

Tipo da contratação:  

(       ) Regime da CLT

Sindicato da categoria

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO 

DA UNIDADE DE MEDIDA)

Discriminação dos Serviços contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação 

nos cartórios eleitorais, locais de armazenamento e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas 

neste edital e seus anexos.

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 13/10/2020

Município/UF Maceió/AL

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000192/2019

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

PROCESSO Nº 0008814-33.2019.6.02.8000

Licitação nº: 60 / 2020

Dia 13/10/2020 - 9h00h - CONTRATAÇÃO DIRETA

Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502

Proposta RBF - desoneração da folha de pagamento (0784401)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 968



A

-R$                      

1. DADOS VALOR (R$)

A -R$                      -R$                      

B

C

D

-R$                      

VALOR (R$)

A 213,20R$                

B 425,70R$                

C

D

E

F

638,90R$                

VALOR (R$)

A 37,79R$                  

B 5,85R$                    

C 327,75R$                

D 13,33R$                  

384,72R$                

4.1. % VALOR (R$)

A 0,00% -R$                      

B 1,50% -R$                      

C 1,00% -R$                      

D 0,20% -R$                      

E 2,50% -R$                      

F 8,00% -R$                      

G 0,50% -R$                      

H 0,60% -R$                      

14,30% -R$                      

VALOR (R$)

A -R$                      

B
-R$                      

-R$                      

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

13º (décimo terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 

salário

TOTAL

INCRA

Salário-educação

FGTS

Seguro acidente do trabalho

SEBRAE

TOTAL

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

INSS

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

Álcool em gel 70° INPM – 1 unidade

Máscaras Descartáveis (3 caixas)

Outros (marcador permanente - 1 e sacos de lixo -1)

TOTAL

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

TOTAL

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS

Uniformes (Crachá e Camiseta)

Transporte

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

Assistência médica e familiar

Auxílio-Creche

Seguro de vida, invalidez e funeral

Outros (especificar) – Assiduidade

Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Salário-base

Adicional de periculosidade

Adicional de insalubridade

INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO
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VALOR (R$)

A -R$                      

B
-R$                      

B.1
-R$                      

-R$                      

VALOR (R$)

A -R$                      

B -R$                      

C -R$                      

-R$                      

-R$                      

D -R$                      

E -R$                      

F -R$                      

-R$                      

-R$                      

-R$                      

VALOR (R$)

A -R$                      

B -R$                      

C -R$                      

D -R$                      

E -R$                      

F

-R$                      

G -R$                      

-R$                      

VALOR (R$)

4.1 -R$                      

4.2 -R$                      

4.3 -R$                      

4.4 -R$                      

4.5 -R$                      

-R$                      

5. % VALOR (R$)

A 5,00% 51,18R$                  

B 5,00% 53,74R$                  

C 10,15%

Custos indiretos

Lucro

Tributos

Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

13º (décimo terceiro) salário

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

Outros (especificar)

Subtotal

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

ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente

Férias e terço constitucional de férias

Ausência por doença

Licença-paternidade

Ausências legais

Ausência por acidente de trabalho

Aviso-prévio trabalhado

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

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

F.1 – FGTS (40%)

F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão

Aviso-prévio indenizado

Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade

Afastamento maternidade

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 

durante os 120 dias de licença-maternidade

TOTAL
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C.1

0,65% 5,38R$                    

3,00% 24,84R$                  

4,50% 37,25R$                  

C.2

C.2 2,00% 16,56R$                  

188,95R$                

 (R$)

A -R$                      

B 638,90R$                

C 384,72R$                

D -R$                      

E 188,95R$                

827,85R$                

Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL

MACAPÁ - AP, 13 de outubro de 2020.

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)

Módulo 1 – Composição da remuneração

Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

Módulo 3 – Insumos diversos

INSS

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS)

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Tributos federais

PIS

COFINS
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ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS
E DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Nome/Razão Social: R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI-EPP

Endereço: AMADEU GAMA,1953

Bairro: ZERAO

Município: MACAPA

CEP: 68903-230

Complemento:
Inscr. Estadual: 03.031502-6

CNPJ/CPF: 09.193.807/0001-62

Situação Cadastral: ATIVO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado do Amapá cobrar quaisquer dívidas
de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários
administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e/ou inscrições em Dívida Ativa
do Estado junto à Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da SEFAZ
e da PGE registrados no Sistema de Administração Tributária Estadual - SATE.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na
Internet,  devendo ser confirmada  através do serviço Validar Certidão de Débito na página
www.sefaz.ap.gov.br.

Esta Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão.

Emitida à 20:50:49 do dia 04/10/2020.

Código de controle da certidão: ED10.17A9.F615.7E44.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Av Procópio Rola, 166 - CENTRO - MACAPÁ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

09.193.807/0001-62

Código de Cadastro

R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 05.995.766/0001-77

000168431

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Contribuinte

Bairro

JARDIM MARCO ZERO

CEP

Cidade

1953

68903230

Complemento

LETRA A

CPF/CNPJ

Rua Rua Amadeu Gama

UF

AP

Logradouro

MACAPÁ

Número

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles
verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER com o Erário
Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda
Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 09:26:35 do dia 21/09/2020

Válida até 21/10/2020

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção  qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Código de Controle da Certidão/Número 5687624196FB8FA7
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.193.807/0001-62
Certidão nº: 23971570/2020
Expedição: 22/09/2020, às 06:31:18
Validade: 20/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.193.807/0001-62, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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06/10/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 09.193.807/0001-62
Razão Social:R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP
Endereço: R AMADEU GAMA 1953 / ZERAO / MACAPA / AP / 68903-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/09/2020 a 27/10/2020 

Certificação Número: 2020092802463336053514

Informação obtida em 06/10/2020 16:35:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa 	 Ei4PPESA Secretaria da Racionalização e Simplificação 
- 	 Departamento de Registro Empresarial e Integração 

1 DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA 	 1 VIA - JUNTA COMERCIAL 

- I-'rotocolo Junta r NIhL UOO. Natureza Juriclica I-"rOtOCOIo empresa -acli - 
190129697 16600016386 230-5 APP1901260333 

III 	Il I 	III 	II 	II II IllI I 	II 	II II 
REQUERIMENTO 

ILM° SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ. 
NOME: R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes 
procedimentos listados abaixo: 

REGISTRO DO COMÉRCIO 
CÓDIGO ATO 	'; 

002 1 	021 	
1IMPRESARIAL)

LTERAÇÃO/ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

REDESIM 

211 	 Alteração de endereço no mesmo município 

_______ 244 	 Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias) 

247 	 Alteração de capital social e/ou  

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do ComércAssinatura:  

Nome: ALYSSON WANDER FLORENCIO DA SILVA Telefone de contato: (96) 912197 81 Ema ' eickdcon abilgmaiI.com  
Local: Macapá -API Data: 28111/2019 

PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist 

O Abertura / Alteração / Extinção / Outros 

o Cópia autenticada dos Documentos dos sácios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG) 

O Comprovante de pagamento de serviços 

O Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos 

o OBE - Documento Básico de Entrada 

O Outros a especificar 

PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega 

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou 
relator fazer a análise intrirseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente. 

Recebido em: Local: Carimbo e Assinatura: 

/ 	1 	i A P JJQÇ.09 Ç_kJ 

LLL - r 

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2019 13:13 SOB Nº 20190129697.
PROTOCOLO: 190129697 DE 28/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905505364. NIRE: 16600016386.
R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

     Rosenilda Creusa Silva de Sousa
            SECRETÁRIA-GERAL
           MACAPÁ, 29/11/2019
       www.empresafacil.ap.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoAnexo RBF habilitação juridica e cartões CNPJ e Inscr (0784460)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 984



ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 

ALVSSON WANDER FLORÈNCIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Maceió,AL, 

nascido em 2610511 977,regístrado na secretaria da receita federal, sob o no 658.729.592-
49, e da CNH n° 02342241825/DETRAN-AP, residente e domiciliado nesta cidade de 
Macapá na Travessa São Francisco, n° 304, Bairro Alvorada, CEP 68906-630, Macapá-
AP,titular da empresa Individual de responsabilidade limitada R B F 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ,com sede na Av. Cônego Domingo Maltêz, 

ri°  682-A, Bairro Trem , CEP 68901-050,Macapá —AP,cadastrado no CNPJ 

(M/F)09.193.80710001-62, na Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP sob o n.° 

16600016386, resolve alterar seu contrato social mediante as seguintes clausulas e 
condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa passa atar a sede e domicilio na Rua Amadeu 

Gama * ri°  1953, bairro Jardim Marco Zero, CEP 689903-230, Macapá-ap. 

CLÁUSULA SEGUNDA— com a presente alteração o quadro de atividades econômicas passa 
a ter a seguinte composição; 

Atividade Principal: 
4789-0107 - Comercio varejista de maquinas para escritório. 

Atividades Secundárias: 

4120-4100 - Construção e reforma de edifícios comerciais. 
4222-7101 - Construção de redes de esgoto. 
4211-1101 - Construção de auto-estradas. 
4212-0100 - Construções de obras de artes. 
4 399-1/05 - Construção de poços artesianos. 
4299-5101 - Construções de instalações esportivas. 
4321 -5/00 - Obras de instalações elétricas. 
4 399-1/03 - Obras de alvenaria. 
4330-4/99 - Obras de acabamento da construção. 
4299-5199 - Obras de outros tipos.(construção), 
4330-4102 - Execução de trabalho de carpintaria em obras. 
4330-4104 - Serviços de pintura em edificações de qualquer tipo. 
4313-4/00 —Serviços de desaterro. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2019 13:13 SOB Nº 20190129697.
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11905505364. NIRE: 16600016386.
R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
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8122-2/00 - Serviços de desinfecção. 
8129-0100 -•- Serviço de esterflização. 
8121400 - Serviços de asseio em imóveis. 
7119-7101 - Serviços de geoprocessamento. 
821 9-9/99 - Serviços de digitação de textos 
8230-0/0 1 - Serviços de organização de festas. 
9001 -9/06 - Serviço de iluminação cênica. 
5620-1102 - Serviços de alimentação - bifê. 
7711-0/00 - Locadora de carros. 
4923-0/02 - Locação de automóveis com motorista,municipal. 
7739-0103 - Locação de tendas. 
7739-0199 - Locação de equipamentos de áudio visual. 
7733-1/00 - Aluguel de máquinas,equipamentos e moveis de escritório. 
4322-3101 - Instalações de encanamentos. 
4329-1104 - Instalação e iluminação pública. 
4789-0199 - Comercio varejista de artigos para decoração de festas. 
4729-6199 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral. 
4751-2/01 - Comercio varejista de suprimentos para computadores. 
4761-0/03 - Comercio varejista de artigos de escritório. 
4789-0/05 - Comercio varejista de artigos de limpeza domestica. 
3811 -4/00 - Coleta e remoção de entulhos. 
4772-5100 - Comercio varejista de artigos de higiene pessoal. 
4322-3102 - Manutenção de ar condicionado central. 
7732-2/0 1 - Leasing operacional de maquinas e equipamentos para construção. 
821 9-9/01 - Loja de fotocopias. 
8211-3100 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 
7490-1104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, 
sem especialização definida. 
7112-0100 - Assessoria técnica em construção. 
7119-7199 - Projetos de gestão de água. 
7111-1/00 - Consultoria em arquitetura. 
7 320-3/00 - Pesquisa de opinião pública. 
7020-4100 - Assessoria empresarial. 
4399-1102 - Evento cultural musical. 
5620-1101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantes para empresas. 
5611-2101 - Restaurantes e similares. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - O capital social passa a ser de RS 450.000,00 (QUATROCENTOS 
E CINQUENTA MIL REAIS), totalmente integralizado na moeda corrente deste pais. Ficando 
o capital total representado da seguinte forma. 

SOCIO CAPITAL 

ALYSSON WANDER FLORÊNCIO DA SILVA 100 450.000,00 

TOTAL 100 450.000,00 

CLÁUSULA QUARTA - A responsabilidade do titular e restrita ao valor de seu capital e 
responde exclusivamente pela integração do capital social. 

CLÁUSULA QUINTA —Todas as demais clausulas e condições estabelecidas no contrato de 
constituição e demais alteração, não alcançadas pelo presente 
instrumento permanecem em pleno vigor, 

CLÁUSULA SEXTA - E, firma a presente Alteração do Ato Constitutivo , em 01 (uma) via, 
indo após para o competente arquivamento na JUCAP (Junta Comercial do Estado do Amapá) 

Macapá - AP, 21 de novembro de 2019. 

ALYSSONWANDER FL.RÉNCIO DA SILVA 
ÁPF/MF n° 658.729.592-49 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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Secretaria da Racionalização e Simplificação 	 pCíi • 	Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO! CHECKUST / COMPROVANTE DE ENTREGA 	 13 VIA - JUNTA COMERCIAL 

- Protocolo Junta Cód. Natureza Jurídica 	Protocolo Empresa Fácil 
1 190065605 	 16600016386 	 230-5 	 APP1901165919 I 

NIRE  

11-REQUERIMENTO 	 i 
ILM° SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ. 
NOME: R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes 
procedimentos listados abaixo: 

REGISTRO DO COMÉRCIO  

002 021 1 ALTERAÇÃO/ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 

002 051 1 ALTERAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DE 
CONTRATO/ESTATUTO 

REDESIM 

211 Alteração de endereço no mesmo município 
244 Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias) 
247 Alteração de capital social e/ou Quadro Societário 
693 	1 Consolidação  

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

Nome: ALYSSON WANDER FLORENCIO DA SILVA 1 Telefone de contato: (96) 9121979 1 EmaiIeickdconkabiIgmaiI.com  
Local: Macapá - AP 1 Data: 2610612019 	 / 

ERCIAL - Checklist 
o Abertura / Alteração! Extinção / Outros 

D Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG) 
O Comprovante de pagamento de serviços 
o Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos 
fl DBE - Documento Básico de Entrada 
o Outros a especificar: 

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega 
Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou 
relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente. 

R cebido
1 
 m: 	 Local: 	Carimbo e Assinatura: 2B 

/ 
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• 	•• 	 114 
2aALTERAÇÂO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA 

R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 

Pelo Instrumento particular, 
ALYSSON WANDER FLORÉNCIO DA SILVA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em Maceió (AL), 
no dia 26.05.1977, portador do RG n° 2722431/SSP-AP, e do CPF n° 658.729.592-49, e da CNH n° 
02342241825/DETRAN-AP, residente e domiciliado na Travessa São Francisco, n° 304, Bairro: 
Alvorada, CEP: 68906-630, no município de Macapá, estado do Amapá, Titular da empresa R B F 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita na Junta Comercial do Estado do Amapá (JUCAP) 
sob o NIRE: 16600016386, e com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda - CNPJ (MF) 09.193.80710001-62, sediada na Rua Amadeu Gama, n° 1953, Bairro Zerão, 
CEP: 68903.230, no Município de Macapá, Estado do Amapá. Resolve na melhor forma de direito, 
alterar e consolidar pela ja  vez o seu contrato social, regido pelas seguintes cláusulas: 

DA ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES: 

Cláusula Primeira: Neste ato, altera - se as atividades da EIRELI para: 

• 41.20-4-00 Construção ou reforma e edificios comerciais; 
• 42.12-0-00 Construção de obras de artes especiais; 
• 42.13-8-00 Construção de logradouros; 
• 43.99-1 -05 Construção de poços artesianos; 
• 42.99-5-01 Construção de instalações esportivas; 
• 38.11-4-00 Coleta e remoção de entulhos; 
• 43.21-5-00 Obras de instalações elétricas; 
• 43.99-1-03 Obras de alvenaria; 
• 43.30-4-99 Obras de acabamento da construção; 
• 42.99-5-99 Obras de outros tipos (Construção); 
• 43.30-4-02 Execução de trabalho de carpintaria em obras; 
• 43,30-4-04 Serviços de pintura em edificações de qualquer tipo; 
'43.13-4-00 Serviços de desaterro; 
• 81.22-2-00 Serviços de desinfecção; 
• 81.29-0-00 Serviços de esterilização; 
• 81.21-4-00 Serviços de asseio em imóveis; 
• 82.11-3-00 Serviços combinado de escritório e apoio administrativo; 

DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO: 

Cláusula segunda: O endereço comercial da EIRELI, passará para a AVENIDA CONEGO DOMINGO 
MALTEZ, N° 682, LETRA A, BAIRRO TREM, CEP 68901-050, MACAPA, ESTADO SO AMAPA. 
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2/5 

DA REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: 

Cláusula terceira: O titular Aiysson Wander Florêncio da Silva, já qualificado, mediante apurações 
contábeis, devidamente levantadas, observou que houve perdas irreparáveis no patrimônio da EIRELI e, 
buscando a sua restruturação, resolve diminuir o capital social; conforme a Lei n° 10.406 de 10 de Janeiro 
de 2002, a IN. DREI n° 10 de 05 de Dezembro de 2013, e o ad. 71 da Lei Complementar n° 123 de 14 
de Dezembro de 2006. 

Parágrafo único: O capital social que era de R$ 650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil Reais), dividido 
em 650.000 (Seiscentas e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada, passará 
a ser de R$ 300.000,00 (Trezentos Mi! Reais), dividido em 300.000 (Trezentas Mi!) quotas, no valor 
nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada. Conforme art,980-A, 0012002. 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

ALYSSON WANDER FLORÉNCIO DA SILVA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em Maceió (AL), 
no dia 26.05.1977, portador do RG n° 2722431SSP-AP, e do CPF n° 658.729.592-49, e da CNH n° 
02342241 825/DETRAN-AP, residente e domiciliado na Travessa São Francisco, n° 304, Bairro: 
Alvorada, CEP: 68906-630, no município de Macapá, estado do Amapá, Titular da empresa R B F 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita na Junta Comercial do Estado do Amapá (JUCAP) 
sob o NIRE: 16600016386, e com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda - CNPJ (MF) 09.193.80710001-62, sediada na Avenida Conego Domingo Maltez, n° 682, 
Letra A, Bairro Trem, CEP 68901-050, no Município de Macapá, Estado do Amapá. Resolve na 
melhor forma de direito consolidar seu contrato social, regido pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula primeira: A empresa gira com a razão social R B F EMPREENDIMENTOS E SERVl 
EIRELI, com o nome de fantasia RIBEIRO & FLORENCIO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENT 

Cláusula Segunda: A empresa é sediada na Avenida Conego Domingo Maltez, n° 682, Letr 
Bairro Trem, CEP 6890 1-050, no Município de Macapá, Estado do Amapá. 

Cláusula Terceira: A empresa, tem em seu objeto social: 

• 41.20-4-00 Construção ou reforma e edificios comerciais; 
• 42.12-0-00 Construção de obras de artes especiais; 
•42.13-8-00 Construção de logradouros; 
• 43.99-1 -05 Construção de poços artesianos; 
• 42.99-5-01 Construção de instalações esportivas; 
• 38.11-4-00 Coleta e remoção de entulhos; 
• 43.21-5-00 Obras de instalações elétricas; 
• 43.99-1 -03 Obras de alvenaria; 
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• 43.30-4-99 Obras de acabamento da construção; 
• 42.99-5-99 Obras de outros tipos (Construção); 
• 43.30-4-02 Execução de trabalho de carpintaria em obras; 
• 43.30-4-04 Serviços de pintura em edificações de qualquer tipo; 
• 43.13-4-00 Serviços de desaterro; 
• 81.22-2-00 Serviços de desinfecção; 
• 81.29-0-00 Serviços de esterilização; 
• 81.21-4-00 Serviços de asseio em imóveis; 
• 82.11-3-00 Serviços combinado de escritório e apoio administrativo; 

Cláusula Quarta: O capital social desta EIRELI é de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), conforme 
art.980-A, CC/2002, divididos em 300.000 (Trezentas Mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada 
uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país. 

Cláusula quinta: A empresa iniciou as suas atividades em 12 de Novembro de 2007 e o seu prazo de 
duração é indeterminado. 

Cláusula sexta: A administração da EIRELI cabe a seu titular, ALYSSON WANDER FLORÊNCIO DA 
SILVA, ora qualificado neste instrumento, o qual fica investido dos mais amplos e gerais poderes para 
representar a empresa em Juizo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros em geral e todas 
e quaisquer repartições e autoridades federais, estaduais e municipais, e praticar todos os atos ordinários 
de administração, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, Çj 

Parágrafo primeiro: As procurações outorgadas pela empresa serão assinadas pelo titular e, além 
mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão conter um período de validade limita 
com exceção daquelas para fins judiciais. 

Parágrafo segundo: O administrador deverá prestar contas dos atos por ele praticados, sempre 
solicitado, porém no mínimo a cada trimestre civil. 

Parágrafo terceiro: Da Declaração do Desimpedimento. O administrador declara, sob as penas da 1ei, 
de que não está impedido de exercer a administração da EMPRESA, por lei especial, ou em virtude 
condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Parágrafo quarto: Otitularda presente EIRELI declara, nos termos da lei, que não participa de nenhuma 
outra empresa dessa modalidade. 

Cláusula sétima: Todas as decisões da empresa serão deliberadas através de alteração contratual. 

Cláusula oitava: A EIRELI pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante 
alteração contratual assinada por todos os sôcios. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/07/2019 12:25 SOB Nº 20190065605.
PROTOCOLO: 190065605 DE 02/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902986655. NIRE: 16600016386.
R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

     Rosenilda Creusa Silva de Sousa
            SECRETÁRIA-GERAL
           MACAPÁ, 02/07/2019
       www.empresafacil.ap.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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Cláusula nona: Falecendo ou interditado seu titular, a EIRELI continuará suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 

Cláusula décima: Em casos omissos, a empresa será regida supletivamente pela lei 6.404 de 1976. 

Cláusula décima primeira: Fica eleito o FORO da COMARCA de Macapá (AP), para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento, E por estar justo e contratado, 
obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas do presente contrato, o qual assina. 

Macapá, 25 de Junho de 2019. 

ALYSSONYANDER FLOREJÇIO DA SILVA 
CPF: 658.729.592-49 

V 	TITULAR 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/07/2019 12:25 SOB Nº 20190065605.
PROTOCOLO: 190065605 DE 02/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902986655. NIRE: 16600016386.
R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

     Rosenilda Creusa Silva de Sousa
            SECRETÁRIA-GERAL
           MACAPÁ, 02/07/2019
       www.empresafacil.ap.gov.br
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 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
09.193.807/0001-62
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
12/11/2007 

 
NOME EMPRESARIAL 
R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
RIBEIRO & FLORENCIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R AMADEU GAMA 

NÚMERO 
1953 

COMPLEMENTO 

 
CEP 
68.903-230 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM MARCO ZERO 

MUNICÍPIO 
MACAPA 

UF 
AP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(96) 9972-2846 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
12/11/2007 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/12/2019 às 12:28:34 (data e hora de Brasília). Página: 1/3
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 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
09.193.807/0001-62
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
12/11/2007 

 
NOME EMPRESARIAL 
R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 
56.11-2-01 - Restaurantes e similares 
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R AMADEU GAMA 

NÚMERO 
1953 

COMPLEMENTO 

 
CEP 
68.903-230 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM MARCO ZERO 

MUNICÍPIO 
MACAPA 

UF 
AP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(96) 9972-2846 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
12/11/2007 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/12/2019 às 12:28:34 (data e hora de Brasília). Página: 2/3
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 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
09.193.807/0001-62
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
12/11/2007 

 
NOME EMPRESARIAL 
R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
82.19-9-01 - Fotocópias 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R AMADEU GAMA 

NÚMERO 
1953 

COMPLEMENTO 

 
CEP 
68.903-230 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM MARCO ZERO 

MUNICÍPIO 
MACAPA 

UF 
AP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(96) 9972-2846 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
12/11/2007 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/12/2019 às 12:28:34 (data e hora de Brasília). Página: 3/3
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

03.031502-6
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL

R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI-EPP
NOME FANTASIA

RIBEIRO & FLORENCIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
CNPJ/CPF INSC. JUNTA COMERCIAL

09.193.807/0001-62 1660001638-6
LOGRADOURO NÚMERO

R AMADEU GAMA 1953
COMPLEMENTO BAIRRO

ZERAO
MUNICÍPIO CEP

MACAPA 68903-230
SITUAÇÃO SITUAÇÃO CADASTRAL SINTEGRA

ATIVO HABILITADO

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS DENOMINAÇÃO

4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
PRINCIPAL DENOMINAÇÃO

4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
SECUNDÁRIA DENOMINAÇÃO

4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,

EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4330-4/02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
5611-2/01 RESTAURANTES E SIMILARES
5620-1/01 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
TIPO DE ESTABELECIMENTO

MATRIZ
REGIME DE RECOLHIMENTO INÍCIO DE ATIVIDADE

NORMAL 12/11/2007

RESPONSÁVEL LEGAL CPF

ALYSSON WANDER FLORENCIO DA SILVA 658.729.592-49
VALIDADE

13/06/2020

CONTROLE DATA DE EMISSÃO

201912131555036362 13/12/2019 15:55:03

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL
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Av Procópio Rola, 166 - CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

CNPJ: 05.995.766/0001-77

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

ESTABELECIMENTO

DADOS GERAIS

Código:

Nome:

Nome Fant.:

CNPJ:

Cidade:

Endereço:

Bairro:

PIS/NIT:

Nº:

CEP:Complemento:

Estado:

Complemento:

CEP:

Área:

Nº:

Insc. Municipal:

Bairro:

Insc. Estadual:

Estado:Cidade:

Endereço:

Cadastro:

Nº Empregados:

Processo:

Atividade:

Telefone Escritório:

Situação:

Escritório:

Abertura:

Tipo ISS:

Junta Comercial:

Tipo de Cadastro:

Nº Reg. Pessoa Jurídica:

Tipo da Empresa:

Data:

E-mail Escritório:

Capital:03 - Sobre Faturamento

Construção de edifícios, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Obras de alvenaria,
Outras obras de acabamento da construção, Serviços de pintura de edifícios em geral, Construção de redes de abastecimento
de água, coleta de esgo, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras-de-arte especiais, Outras obras de
engenharia civil não especificadas anteriorm, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de terraplenagem,
Perfuração e construção de poço

09.193.807/0001-62

1953

R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Rua Rua Amadeu Gama

MACAPA

ZERÃO 68903-230

AP

 RIBEIRO & FLORENCIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS

000168431

98402909651

Rua Rua Amadeu Gama

0

16200082381

08:00 - 18:00

MACAPÁ 68903-230

650.000,00 Sede/Matriz

1953

0.0

AP

0474110023

01 - Ativo

21/12/2010

Prestador de Serviço

Processo:Dt. Cancel/Suspen.:

Região:

Horário de Funcionamento:

ZERÃO

12/11/2007

4521701 452170 13/06/2017Edificações (residenciais, industriais, comerciais e de serviços) 002 - Licença

0000019 07.00 Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 001 - Prestação de Serviço

0000002 07.00 Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 001 - Prestação de Serviço

0000010 07.00 12/03/2018Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 001 - Prestação de Serviço

0000005 17.00 14/08/2018Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, 001 - Prestação de Serviço

Código

ATIVIDADES

Ident. Tipo Descrição Qtde. Início Final

SimEmite NFS-e:

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE
CNAE Atividade

3811-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos

4120-4/00 Construção de edifícios

4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias

4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais

4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas

4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica

4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção

4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

4399-1/03 Obras de alvenaria

Anexo RBF habilitação juridica e cartões CNPJ e Inscr (0784460)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 997



CNAE Atividade

4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água

4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4751-2/01 Comercio Varej. espcializado de Equip. e Surimentos de Informatica

4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria

4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório

4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

5611-2/01 Restaurantes e similares

5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

7111-1/00 Serviços de arquitetura

7112-0/00 Serviços de engenharia

7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia

7119-7/99 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública

7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor

7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

7810-8/00 Seleção e agenciamento de mão-de-obra

7820-5/00 Locação de mão-de-obra temporária

8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios

8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas

8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8219-9/01 Fotocópias

8219-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

8299-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

9001-9/02 Produção musical

9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA 

Inscrição no PAT:  Data Inscrição:  CNPJ/CEI:  

2415224 01/06/2016 09193807000162 

Razão Social:  

RIBEIRO & FLORENCIO SERVICOS LTDA - ME

Endereço:  

R PROFESSOR TOSTES, 1762 

Bairro: UF: Cidade: CEP: 

SANTA RITA AP Macapá 68900-022 

DDD:  Telefone:  

96 31151310 

Total de Trabalhadores: 116  Total de Benefícios: 116  

 
Qt/Dia Refeições Fornecidas

Almoço Jantar Desjejum Merenda Refeição Noturna

1 0 0 0 0

 

 

Modalidade do Serviço de Alimentação 

Serviço Próprio 0 % Cestas de Alimentos 0 % 

Refeições Transportadas 0 % Refeição-Convênio 0 %

Administração de Cozinha 0 % Alimentação-Convênio 100 %

Número de Trabalhadores Beneficiados por UF 

Empresa CNPJ UF QT. Trabalhadores

Matriz 09193807000162 AP 116

Empresas Fornecedoras

Registro Razão Social UF Modalidade

080029457 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. AP Alimentação-Convênio

Nutricionista

Faixa Salarial Até 5 SM Acima de 5 SM

  116 0

Responsável pela Inscrição E-mail

ROCILDA LACERDA LEITAO rbf.servicos@bol.combr

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST  
Coordenação do Programa de Alimentação do Trabalhador - COPAT  

Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT  
(Lei nº 6.321/76) 

Página 1 de 1

20/02/2020http://pat.mte.gov.br/sistemas/pat/Relatorios/ComprovanteEmpresaBeneficiariaHTM...
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

Página 49 de 49MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI consta assinado 

digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

00407280219 ERICK DAVIS SANCHES RODRIGUES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/05/2020 17:53:16 SOB Nº
20200046691.
PROTOCOLO: 200046691 DE 11/05/2020. NIRE: 16600016386.
R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

           DAWIS BARBOSA BRITO
      RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
            AMAPÁ, 14/05/2020
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PODER	JUDICIÁRIO
TRIBUNAL	DE	JUSTIÇA	DO	ESTADO	DO	AMAPÁ

Rua	General	Rondon,	1295,	Centro,	Macapá	-	Amapá	-	Brasil

CERTIDÃO	FALÊNCIA/RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

COM	EXCEÇÃO	DE	PROCESSOS	DE	EXECUÇÃO	PENAL	TRAMITANDO	DO
SEEU

Processo	Judicial	eletrônico	-	Tucujuris	-	WEB Página	1	de	1

VALIDADE	DE	90	(NOVENTA)	DIAS

CERTIFICO,	revendo	os	registros	de	distribuição	desde	05/10/1991	até	a	presente	data,	que	em	desfavor	de:

RBF	EMPREENDIMENTOS

Nascimento
CNPJ 09.193.807/0001-62
RG AP

NADA	CONSTA

MACAPÁ-AP,	22/09/2020	06:29.

Observações:

a)	certidão	expedida	gratuitamente	via	Internet,	de	acordo	com	Ato	Conjunto	nº	310/2014-GP/CGJ	(Estadual	-	1º	e	2º	graus);

b)	as	informações	do	CNPJ	são	de	responsabilidade	do	solicitante	da	Certidão,	devendo	a	titularidade	ser	conferida	pelo	interessado	e	destinatário;

c)	a	autenticidade	desta	Certidão	poderá	ser	confirmada	no	site	do	Tribunal	de	Justiça	do	Estado	do	Amapá	(www.tjap.jus.br)

d)	esta	certidão	tem	a	mesma	validade	da	emitida	diretamente	no	protocolo	da	Justiça	do	Amapá,	ressalvada	a	obrigatoriedade	do	destinatário	conferir	a	titularidade	do	número	do	CNPJ	informado,	bem	como	confirmar	a	autenticidade	da	certidão	na	página	eletrônica	da	Justiça	do	Amapá;

e)	o	código	de	rastreio	para	validação	deste	documento	é	70720468CJ
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CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 27/08/2020, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

09.193.807/0001-62

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/08/2020
Selo digital de segurança: 2020.CTD.1J66.X6ES.3OV6.OK9L.GBAX
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

27/08/2020 16:38:55

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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Capital
R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)
Capital Integralizado
R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)

Titular
Nome
ALYSSON WANDER FLORENCIO DA SILVA

CPF
658.729.592-49

Administrador
S

Início do Mandato
07/11/2007

Término do Mandato

Dados do Administrador
Nome
ALYSSON WANDER FLORENCIO DA SILVA

CPF
658.729.592-49

Início do Mandato
07/11/2007

Término do Mandato

Último Arquivamento
Data
16/05/2020

Número
20200047647

Ato/eventos
223 / 223 - BALANCO

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
16600016386

CNPJ
09.193.807/0001-62

Arquivamento do Ato
Constitutivo
12/11/2007

Início de Atividade
12/11/2007

Endereço Completo
Rua Amadeu Gama, Nº 1953, Jardim Marco Zero - Macapá/AP - CEP 68903-230

Objeto
- Comércio varejista de equipamentos para escritório, Construção de edifícios,Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções
correlatas, exceto obras de irrigação,Construção de rodovias e ferrovias,Construção de obras-de-arte especiais,Perfuração e construção de poços de água,Construção
de instalações esportivas e recreativas, Instalação e manutenção elétrica,Obras de alvenaria,Outras obras de acabamento da construção,Obras de outros tipos.
(construção), Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material,Serviços de pintura em edificações de qualquer tipo,Obras de
terraplenagem,Imunização e controle de pragas urbanas,Serviço de esterilização,Limpeza em prédios e em domicílios,Serviços de cartografia, topografia e
geodésia,Serviços de digitação de textos, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas,Atividades de sonorização e de iluminação,Serviços de
alimentação para eventos e recepções - bufê,Locação de automóveis sem condutor,Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista,
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes,Locação de equipamentos de áudio visual, Aluguel de máquinas e equipamentos
para escritório,Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás,Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos,Comercio varejista de artigos para decoração de festas,Comercio varejista de produtos alimentícios em geral,Comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de informática,Comércio varejista de artigos de papelaria,Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Coleta de resíduos
não-perigosos,Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal,Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilação e refrigeração,Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Fotocópias,Serviços combinados de escritório e apoio
administrativo,Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários,Serviços de engenharia,Projetos de gestão de
água,Serviços de arquitetura, Pesquisas de mercado e de opinião pública,Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica
específica,Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional, Restaurantes e similares.

Porte
EPP (Empresa de Pequeno

Porte)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/07/2020, às 15:59:28 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ap.gov.br, com o código 54L8NSEK.

ROSENILDA CREUSA SILVA DE SOUSA 
Secretário Geral

APC2000167879

Nome Empresarial: R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: APC2000167879

Governo do Estado do Amapá

Junta Comercial do Estado do Amapá

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

1 de 1
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R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n°.: 09.193.807/0001-62 

 

 
 

Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, CEP.: 68.901 – 050 – Macapá – AP. 

Telefone.: (96) 9 8127-5461/ (96) 9 8405-1356 

e-mail.: rbfempreendimento@gmail.com r. / rbfempreendimento@gmail.com 

 
 

TERMO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA  

(OBRIGATÓRIA SE NÃO REALIZAR VISTORIA) 

 

 

Ao 

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNL REGIONAL ELETORAL DE ALAGOAS – TER/AL 

Pregão Eletrônico nº 60/2020 

Processo Administrativo Nº 0008814-33.2019.6.02.8000 

 

 
 Parecer nº 1870 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE 

 

A empresa R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI , inscrita no CNPJ sob o n°.: 
09.193.807/0001-62, sediada cidade de Macapá - AP, Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim 
Marco Zero, por intermédio de seu representante legal o Sr. Alysson Wander Florêncio da 
Silva, inscrito no CPF nº 658.729.592-49, Sob RG nº 272243 PTC/AP, DECLARO, para os devidos 
fins, que NÃO visitei as dependências do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – 
TER/AL, local onde serão prestados os serviços objeto do Pregão Eletrônico nº 60/2020, por 
opção própria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condições estabelecidas no 
Edital e seus Anexos, bem como assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de 
eventuais prejuízos em virtude da omissão na verificação das condições do local de execução 
do objeto do certame.  
 
DECLARO que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as 
exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso 
de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório n.º 60/2020, sem 
quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos 
quanto às particularidades do objeto.  
 
DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado, 
utilizados na elaboração da proposta, são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo 
qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.  
 

Macapá – AP, 13 de outubro de 2020. 
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R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n°.: 09.193.807/0001-62 

 

 
 

Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, CEP.: 68.901 – 050 – Macapá – AP. 

Telefone.: (96) 9 8127-5461/ (96) 9 8405-1356 

e-mail.: rbfempreendimento@gmail.com r. / rbfempreendimento@gmail.com 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

Ao 

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNL REGIONAL ELETORAL DE ALAGOAS – TER/AL 

Pregão Eletrônico nº 60/2020 

Processo Administrativo Nº 0008814-33.2019.6.02.8000 

 

 
 Parecer nº 1870 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE 

 

 

A empresa R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI , inscrita no CNPJ sob o n°.: 
09.193.807/0001-62, sediada cidade de Macapá - AP, Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim 
Marco Zero, por intermédio de seu representante legal o Sr. Alysson Wander Florêncio da 
Silva, inscrito no CPF nº 658.729.592-49, Sob RG nº 272243 PTC/AP, DECLARA ao TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TER/AL, para fins de participação no procedimento 
licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 60/2020, cumprir plenamente todos 
os requisitos de habilitação, nos termos do Art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93, estando ciente da 
responsabilidade administrativa, civil e penal. 

 

 

 

 

Macapá – AP, 13 de outubro de 2020. 
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R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n°.: 09.193.807/0001-62 

 

 
 

Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, CEP.: 68.901 – 050 – Macapá – AP. 

Telefone.: (96) 9 8127-5461/ (96) 9 8405-1356 

e-mail.: rbfempreendimento@gmail.com r. / rbfempreendimento@gmail.com 

 
 

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

 

 

 

 

Ao 

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNL REGIONAL ELETORAL DE ALAGOAS – TER/AL 

Pregão Eletrônico nº 60/2020 

Processo Administrativo Nº 0008814-33.2019.6.02.8000 

 

 
 Parecer nº 1870 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE 

 

 

 

Declaramos junto ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TER/AL, referente ao 
edital do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 60/2020, que não possuímos em nosso quadro de pessoal 
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 
 
 

 

Macapá – AP, 13 de outubro de 2020. 
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R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n°.: 09.193.807/0001-62 

 

 
 

Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, CEP.: 68.901 – 050 – Macapá – AP. 

Telefone.: (96) 9 8127-5461/ (96) 9 8405-1356 

e-mail.: rbfempreendimento@gmail.com r. / rbfempreendimento@gmail.com 

 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

 

 

Ao 

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNL REGIONAL ELETORAL DE ALAGOAS – TER/AL 

Pregão Eletrônico nº 60/2020 

Processo Administrativo Nº 0008814-33.2019.6.02.8000 

 

 
 Parecer nº 1870 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE 

 

A empresa R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI , inscrita no CNPJ sob o n°.: 
09.193.807/0001-62, sediada cidade de Macapá - AP, Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim 
Marco Zero, por intermédio de seu representante legal o Sr. Alysson Wander Florêncio da 
Silva, inscrito no CPF nº 658.729.592-49, Sob RG nº 272243 PTC/AP, doravante denominada 

licitante, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 60/2020, DECLARA, sob as 
penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 
 
 

a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 60/2020, foi elaborada 
de maneira independente pelo Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 60/2020, por qualquer meio ou 
qualquer pessoa. 
 
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 
60/2020, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 
ou de fato do Pregão Eletrônico nº 60/2020. 
 
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato Pregão Eletrônico nº 60/2020. 
 
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar Pregão Eletrônico nº 60/2020, 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 60/2020, antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação. 
 
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 60/2020 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 
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R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n°.: 09.193.807/0001-62 

 

 
 

Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, CEP.: 68.901 – 050 – Macapá – AP. 

Telefone.: (96) 9 8127-5461/ (96) 9 8405-1356 

e-mail.: rbfempreendimento@gmail.com r. / rbfempreendimento@gmail.com 

 
 

 
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

 

Macapá – AP, 13 de outubro de 2020. 
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R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n°.: 09.193.807/0001-62 

 

 
 

Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, CEP.: 68.901 – 050 – Macapá – AP. 

Telefone.: (96) 9 8127-5461/ (96) 9 8405-1356 

e-mail.: rbfempreendimento@gmail.com r. / rbfempreendimento@gmail.com 

 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 

 

 

Ao 

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNL REGIONAL ELETORAL DE ALAGOAS – TER/AL 

Pregão Eletrônico nº 60/2020 

Processo Administrativo Nº 0008814-33.2019.6.02.8000 

 

 
 Parecer nº 1870 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE 

 

 

A empresa R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI , inscrita no CNPJ sob o n°.: 
09.193.807/0001-62, sediada cidade de Macapá - AP, Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim 
Marco Zero, por intermédio de seu representante legal o Sr. Alysson Wander Florêncio da 
Silva, inscrito no CPF nº 658.729.592-49, Sob RG nº 272243 PTC/AP, DECLARA, para fins do 
disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 60/2020, sob as sanções administrativas e sob as 
penas da Lei, que esta empresa na presente data, é considerada: (....) MICROEMPRESA, 
conforme inciso I, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007; Decreto 5016/2011, 
( x ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do art. 3º da Lei Complementar 
Estadual nº 0044/2007. Declara ainda, para atendimento do que dispõe o § 2º do art. 3º da 
Lei Complementar Estadual nº 0044/07, que a Empresa está excluída das vedações constantes 
do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 dezembro de 2006. 
 

 

Macapá – AP, 13 de outubro de 2020. 
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R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n°.: 09.193.807/0001-62 

 

 
 

Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, CEP.: 68.901 – 050 – Macapá – AP. 

Telefone.: (96) 9 8127-5461/ (96) 9 8405-1356 

e-mail.: rbfempreendimento@gmail.com r. / rbfempreendimento@gmail.com 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVO DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

 

Ao 

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNL REGIONAL ELETORAL DE ALAGOAS – TER/AL 

Pregão Eletrônico nº 60/2020 

Processo Administrativo Nº 0008814-33.2019.6.02.8000 

 

 
 Parecer nº 1870 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE 

 

 

 

A empresa R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI , inscrita no CNPJ sob o n°.: 

09.193.807/0001-62, sediada cidade de Macapá - AP, Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim 

Marco Zero, declara sob as penas da lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente 

impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório,  ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores.  

 

 

 

Macapá – AP, 13 de outubro de 2020. 
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R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n°.: 09.193.807/0001-62 

 

 
 

Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, CEP.: 68.901 – 050 – Macapá – AP. 

Telefone.: (96) 9 8127-5461/ (96) 9 8405-1356 

e-mail.: rbfempreendimento@gmail.com r. / rbfempreendimento@gmail.com 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

 

 

 

Ao 

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNL REGIONAL ELETORAL DE ALAGOAS – TER/AL 

Pregão Eletrônico nº 60/2020 

Processo Administrativo Nº 0008814-33.2019.6.02.8000 

 

 
 Parecer nº 1870 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE 

 

 

A empresa R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI , inscrita no CNPJ sob o n°.: 

09.193.807/0001-62, sediada cidade de Macapá - AP, Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim 

Marco Zero, por intermédio de seu representante legal o Sr. Alysson Wander Florêncio da 

Silva, inscrito no CPF nº 658.729.592-49, Sob RG nº 272243 PTC/AP, DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

Macapá – AP, 13 de outubro de 2020. 
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R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n°.: 09.193.807/0001-62 

 

 
 

Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, CEP.: 68.901 – 050 – Macapá – AP. 

Telefone.: (96) 9 8127-5461/ (96) 9 8405-1356 

e-mail.: rbfempreendimento@gmail.com r. / rbfempreendimento@gmail.com 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES OPERACIONAIS PARA CUMPRIMENTO 

DO CONTRATO 

 

 

 

Ao 

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNL REGIONAL ELETORAL DE ALAGOAS – TER/AL 

Pregão Eletrônico nº 60/2020 

Processo Administrativo Nº 0008814-33.2019.6.02.8000 

 

 
 Parecer nº 1870 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE 

 

 

Prezados Senhores, 

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para declarar, sob as 

penalidades cabíveis, que possuímos as condições operacionais necessárias para cumprir 

plenamente com os termos do edital e seus anexos. 

 

Macapá – AP, 13 de outubro de 2020. 
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R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n°.: 09.193.807/0001-62 

 

 
 

Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, CEP.: 68.901 – 050 – Macapá – AP. 

Telefone.: (96) 9 8127-5461/ (96) 9 8405-1356 

e-mail.: rbfempreendimento@gmail.com r. / rbfempreendimento@gmail.com 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO 

 

 

Ao 

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNL REGIONAL ELETORAL DE ALAGOAS – TER/AL 

Pregão Eletrônico nº 60/2020 

Processo Administrativo Nº 0008814-33.2019.6.02.8000 

 

 
 Parecer nº 1870 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE 

 

 

 

A empresa R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI com sede na cidade de Macapá - 
AP, Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.: 
09.193.807/0001-62, declara, para os devidos fins de direito, que não têm no corpo diretivo 
da empresa, bem como não contrata empregados que sejam cônjuges, companheiros, ou 
que detenham relação de parentesco consangüíneo, em linha reta ou colateral, ou por 
afinidade, até o terceiro grau, com o Governador, o Vice-Governador, os Secretários 
Estaduais, o Procurador Geral do Estado, os Presidentes ou dirigentes de autarquias, 
institutos, agências, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, 
bem como com todos os demais ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento, 
tanto da Administração Pública Estadual direta, como indireta. 

 

 

Macapá – AP, 13 de outubro de 2020. 
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R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n°.: 09.193.807/0001-62 

 

 
 

Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, CEP.: 68.901 – 050 – Macapá – AP. 

Telefone.: (96) 9 8127-5461/ (96) 9 8405-1356 

e-mail.: rbfempreendimento@gmail.com r. / rbfempreendimento@gmail.com 

 
 

DECLARAÇÃO CONDIÇÕES DO EDITAL. 

 

 

 

 

Ao 

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNL REGIONAL ELETORAL DE ALAGOAS – TER/AL 

Pregão Eletrônico nº 60/2020 

Processo Administrativo Nº 0008814-33.2019.6.02.8000 

 

 
 Parecer nº 1870 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE 

 

 

A empresa R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI com sede na cidade de Macapá - 
AP, Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.: 
09.193.807/0001-62, vem através de seu representante legal, infra-assinado, doravante 
denominada licitante, para fins do disposto no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2020 , que 
está ciente e concorda com as condições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

60/2020, e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
definidos no Edital; 
 

 

Macapá – AP, 13 de outubro de 2020. 
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R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n°.: 09.193.807/0001-62 

 

 
 

Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, CEP.: 68.901 – 050 – Macapá – AP. 

Telefone.: (96) 9 8127-5461/ (96) 9 8405-1356 

e-mail.: rbfempreendimento@gmail.com r. / rbfempreendimento@gmail.com 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO OBJETO. 

 

 

Ao 

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNL REGIONAL ELETORAL DE ALAGOAS – TER/AL 

Pregão Eletrônico nº 60/2020 

Processo Administrativo Nº 0008814-33.2019.6.02.8000 

 

 
 Parecer nº 1870 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE 

 

 

Declaramos que conhecemos todas as condições locais e necessárias para a execução 
completa dos serviços, bem como identificamos todas as características, condições especiais 
e dificuldades que porventura possam existir sua execução, admitindo-se, 
conseqüentemente, como certo, o prévio e total conhecimento da situação.  
  

Declaramos, ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos 
evidentes à época da licitação para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que 
viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora. 

 

Macapá – AP, 13 de outubro de 2020. 
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R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n°.: 09.193.807/0001-62 

 

 
 

Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, CEP.: 68.901 – 050 – Macapá – AP. 

Telefone.: (96) 9 8127-5461/ (96) 9 8405-1356 

e-mail.: rbfempreendimento@gmail.com r. / rbfempreendimento@gmail.com 

 
 

DECLARAÇÃO DE ANTINEPOTISMO 

(art. 7º do Decreto nº 7.203/2010) 

 

 

Ao 

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNL REGIONAL ELETORAL DE ALAGOAS – TER/AL 

Pregão Eletrônico nº 60/2020 

Processo Administrativo Nº 0008814-33.2019.6.02.8000 

 

 
 Parecer nº 1870 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE 

 

 

A empresa R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI com sede na cidade de Macapá - AP, 

Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.: 

09.193.807/0001-62, signatária do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2020, DECLARA, não 

possui nem admitirá em seus quadros de pessoal, familiar - cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau - de agente 

público que exerça cargo em comissão ou função de confiança neste TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE ALAGOAS – TER-AL, de acordo com o art. 7º do Decreto nº 7.203/2010. 

 

Macapá – AP, 13 de outubro de 2020. 
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R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n°.: 09.193.807/0001-62 

 

 
 

Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, CEP.: 68.901 – 050 – Macapá – AP. 

Telefone.: (96) 9 8127-5461/ (96) 9 8405-1356 

e-mail.: rbfempreendimento@gmail.com r. / rbfempreendimento@gmail.com 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES 

 

 

Ao 

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNL REGIONAL ELETORAL DE ALAGOAS – TER/AL 

Pregão Eletrônico nº 60/2020 

Processo Administrativo Nº 0008814-33.2019.6.02.8000 

 

 
 Parecer nº 1870 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE 

 

A empresa R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI , inscrita no CNPJ sob o n°.: 
09.193.807/0001-62, sediada cidade de Macapá - AP, Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim 
Marco Zero, por intermédio de seu representante legal o Sr. Alysson Wander Florêncio da 
Silva, inscrito no CPF nº 658.729.592-49, Sob RG nº 272243 PTC/AP, DECLARA, sob as 
penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes 
à natureza dos serviços, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não 
o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou 
financeiras com o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL. 
 

Macapá – AP, 13 de outubro de 2020. 
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R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n°.: 09.193.807/0001-62 

 

 
 

Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, CEP.: 68.901 – 050 – Macapá – AP. 

Telefone.: (96) 9 8127-5461/ (96) 9 8405-1356 

e-mail.: rbfempreendimento@gmail.com r. / rbfempreendimento@gmail.com 

 
 

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO NO 

MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO CONTRATUAL 

 

 

Ao 

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNL REGIONAL ELETORAL DE ALAGOAS – TER/AL 

Pregão Eletrônico nº 60/2020 

Processo Administrativo Nº 0008814-33.2019.6.02.8000 

 

 
 Parecer nº 1870 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE 

 

A empresa R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI , inscrita no CNPJ sob o n°.: 
09.193.807/0001-62, sediada cidade de Macapá - AP, Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim 
Marco Zero, por intermédio de seu representante legal o Sr. Alysson Wander Florêncio da 
Silva, inscrito no CPF nº 658.729.592-49, Sob RG nº 272243 PTC/AP, DECLARA que  instalará 
escritório na cidade de Maceó-AL, ou em um raio máximo de até 200 km da cidade de Maceió 
- AL, conforme a comprovação a ser encaminhada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
contado a partir da vigência do contrato nº __/2020, em cumprimento ao disposto no item 
10.6, ‘a’, do anexo VII da IN SLTI/MP nº 05/2017, conforme o Edital Pregão Eletrônico nº 
66/2020. Caso a licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no local definido, deverá 
declarar a instalação/manutenção do escritório. 
 
Obs.: Já possuimos um base de apóio situada na Avenida Mario Nunes Vieira, n° 270 – Apto 
103 – Terreo Jatiuca, CEP: 57.035 – 553 – Maceió – AL. 
 

Macapá – AP, 13 de outubro de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo RBF Termo de não vistoria e outros recebidos (0784479)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1030



 

R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n°.: 09.193.807/0001-62 

 

 
 

Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, CEP.: 68.901 – 050 – Macapá – AP. 

Telefone.: (96) 9 8127-5461/ (96) 9 8405-1356 

e-mail.: rbfempreendimento@gmail.com r. / rbfempreendimento@gmail.com 

 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, 

SOCIAL E ECONÔMICA 

 

 

Ao 

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNL REGIONAL ELETORAL DE ALAGOAS – TER/AL 

Pregão Eletrônico nº 60/2020 

Processo Administrativo Nº 0008814-33.2019.6.02.8000 

 

 
 Parecer nº 1870 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE 

 

A empresa R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI , inscrita no CNPJ sob o n°.: 
09.193.807/0001-62, sediada cidade de Macapá - AP, Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim 
Marco Zero, por intermédio de seu representante legal o Sr. Alysson Wander Florêncio da 
Silva, inscrito no CPF nº 658.729.592-49, Sob RG nº 272243 PTC/AP, DECLARA se 
comprometer com a responsabilidade e sustentabilidade ambiental, social e econômica, bem 
como com a adesão às normas que vierem a ser estabelecidas, de acordo com a legislação 
vigente e os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa nº 01/10, de 19 de janeiro de 
2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 
 
 

Macapá – AP, 13 de outubro de 2020. 
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R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n°.: 09.193.807/0001-62 

 

 
 

Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, CEP.: 68.901 – 050 – Macapá – AP. 

Telefone.: (96) 9 8127-5461/ (96) 9 8405-1356 

e-mail.: rbfempreendimento@gmail.com r. / rbfempreendimento@gmail.com 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO DECRETO Nº 7.203, DE 04 DE JUNHO 

2010. 

 

 

 

Ao 

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNL REGIONAL ELETORAL DE ALAGOAS – TER/AL 

Pregão Eletrônico nº 60/2020 

Processo Administrativo Nº 0008814-33.2019.6.02.8000 

 

 
 Parecer nº 1870 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE 

 

 

A empresa R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI , inscrita no CNPJ sob o n°.: 
09.193.807/0001-62, sediada cidade de Macapá - AP, Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim 
Marco Zero, por intermédio de seu representante legal o Sr. Alysson Wander Florêncio da 
Silva, inscrito no CPF nº 658.729.592-49, Sob RG nº 272243 PTC/AP, sob as penas da lei e em 
consonância com o disposto no subitem 13.6 do Termo de Referência, do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 60/2020,  DECLARA que:  
 
a) tem conhecimento do teor do Decreto nº 7.203, de 04/06/2010, que dispõe sobre a 
vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;  

 

b) em cumprimento ao Decreto nº 7.203/10, não utilizará durante toda a vigência do contrato 
a ser firmado com o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, mão de obra de cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 
terceiro grau, de agente público que exerce cargo em comissão ou função de confiança nesse 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.  
 

 

Macapá – AP, 13 de outubro de 2020. 
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R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n°.: 09.193.807/0001-62 

 

 
 

Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, CEP.: 68.901 – 050 – Macapá – AP. 

Telefone.: (96) 9 8127-5461/ (96) 9 8405-1356 

e-mail.: rbfempreendimento@gmail.com r. / rbfempreendimento@gmail.com 

 
 

 

 

CARTA DE PREPOSTO 

 

 

Ao 

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNL REGIONAL ELETORAL DE ALAGOAS – TER/AL 

Pregão Eletrônico nº 60/2020 

Processo Administrativo Nº 0008814-33.2019.6.02.8000 

 

 
 Parecer nº 1870 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE 

 

 

A empresa R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI , inscrita no CNPJ sob o n°.: 09.193.807/0001-

62, sediada cidade de Macapá - AP, Rua Amadeu Gama, n° 1953, Jardim Marco Zero, por intermédio 

de seu representante legal o Sr. Alysson Wander Florêncio da Silva, inscrito no CPF nº 658.729.592-

49, Sob RG nº 272243 PTC/AP, nomeia na qualidade de preposto, o Sr. (a) Érico José Florêncio 

Berto, brasileiro, casado, Assistente Administrativo, domiciliado na cidade de Palmeira dos 

índios/AL, sito na Rua Dona Lourdes Galindo Pimentel, nº 29 – Juca Sampaio, CEP 57603-050 

portador da Carteira de Identidade, RG nº 3306265-3 SSP/AL e do CPF nº 072.658.794-06, 

para fins de representar a empresa supracitada acima, junto ao TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL. 

 

PREPOSTO: ÉRICO JOSÉ FLORÊNCIO BERTO 

CONTATO: (82) 9 9697 - 6058 

Macapá – AP, 13 de outubro de 2020. 
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria da Racionalizaçio e Sirnplilicaçào 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP 

À Empresa R B F EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ: 09.193.897/0001-62, 
estabelecido(a) na RUA AMADEU GAMA, 1953 , ZERAO, Macapá - AP, CEP: 68903-230, requer a Vossa 
Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na 
condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, dc 14/12/2006. 

Código do ato: 316 
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

* J?sre docrnne»fo foi gera' 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2017 11:52 SOB Nº 20170051633.
PROTOCOLO: 170051633 DE 03/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701677004. NIRE: 16600016386.
R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

         Zuneide Ferreira Gomes
            SECRETÁRIA-GERAL
           MACAPÁ, 09/05/2017
       www.empresafacil.ap.gov.br
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Nº do contrato

CONTRATO Nº 

09/2020

01/09/2020 à 01/09/2021

37.108,20R$                     

RECEITA FEDERAL DO BRASIL – DELEGACIA DE JUAZEIRO 

DO NORTE - CE - CNPJ: 00.394.460/0082-07 - Endereço: Rua Jose 

Andrade de Lavor, n°2001, Bairro Santa Tereza, Cep: 63.050-432

Prestação de serviços de natureza continuada de 

JARDINAGEM, com diponibilização de mão de obra 

em regime de dedicação exclusiva para a Receita 

Federaldo Brasil- Delegacia de Juazeiro do Norte.

CONTRATO Nº 

05/2020

01/09/2020 à 01/09/2021

35.650,68R$                     

RECEITA FEDERAL DO BRASIL – DELEGACIA DE JUAZEIRO 

DO NORTE - CE - CNPJ: 00.394.460/0082-07 - Endereço: Rua Jose 

Andrade de Lavor, n°2001, Bairro Santa Tereza, Cep: 63.050-431

Prestação de serviços de natureza continuada de 

COPEIRAGEM, com diponibilização de mão de obra 

em regime de dedicação exclusiva para a Receita 

Federaldo Brasil- Delegacia de Juazeiro do Norte.

CONTRATO Nº 

08/2020

01/09/2020 à 01/09/2021

35.989,08R$                     

RECEITA FEDERAL DO BRASIL – DELEGACIA DE JUAZEIRO 

DO NORTE - CE - CNPJ: 00.394.460/0082-07 - Endereço: Rua Jose 

Andrade de Lavor, n°2001, Bairro Santa Tereza, Cep: 63.050-430

Prestação de serviços de natureza continuada de  

CARREGADOR, com diponibilização de mão de obra 

em regime de dedicação exclusiva para a Receita 

Federaldo Brasil- Delegacia de Juazeiro do Norte.

CONTRATO Nº 

11/2020

01/09/2020 à 01/09/2021

789.224,88R$                   

 Advocacia Geral da União de Pernambuco - CNPJ: 

03.559.037/0001-42 - Endereço: Av. Herculano Bandeira, nº 716, 

Bairro do Pina, Recife/PE - CEP: 51.110-130

Prestação de serviços de natureza continuada de 

Auxiliar Administrativo, recepcionista e copeira, com 

diponibilização de mão de obra em regime de 

dedicação exclusiva para a Advocacia Geral da União 

de Pernambuco.

18/06/2020 à 17/06/2021

Prestação de serviços de natureza continuada  de 

limpeza e conservação em àreas Internas, Externas, 

adjacentes, vidros.

656.898,96R$                   

Superintendência Regional da Policia Federal no Estado do 

Amapá - CNPJ: 00.394.494/0010-27 - Endereço: Rodovia Norte Sul, 

S/N, Bairro Infraero I, Macapá/AP CEP: 68908-971

CONTRATO Nº 

05/2020

20/05/2020 à 05/11/2020

Prestações de serviços na área de técnico em 

secretariado, em atendimento às necessidades da 

Defensoria Pública da União em Ribeirão Preto/SP.

123.290,64R$                   

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO - Setor Bancário Sul - 

(SBS), Quadra 02, Ed. Cleto Meireles Bloco H Lote 14, CEP: 70.070-

120 - Brasília-DF - CNPJ sob o nº. 00.375.114/0001-16

CONTRATO Nº 

60/2020

26/05/2020 a 26/11/2020

Prestação de serviços de Manutenção Predial

CONTRATO Nº 

12/2016 - 6º 

TERMO ADITIVO

187.710,95R$                   

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Rua 

Mergenthaler, nº 592 - Bloco II, 13º Andar, Vila Leopoldina - São 

Paulo/SP, CEP: 05311-900 

Serviços connuados técnico especializado de TIC 

(Tecnologia de Informação e Comunicação), com 

disponibilização de mão de obra em regime de 

dedicação exclusiva.

CONTRATO Nº 

16/2019

28/11/2019 à 27/11/2020

43.076,64R$                     

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA 

FEDERAL NO ESTADO DO AMAPÁ - Rua Tancredo Neves, nº 201, 

Bairro São Lázaro - Telefone: (96) 3225-9000 - E-mail: 

gab.ap@prf.gov.br

Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e a Administração Pública

Declaro que a empresa R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 09.193.807/0001-62, com sede sito à Rua Amadeu Gama, 1953, Jardim Marco

Zero, Cidade / UF: Macapá – AP, por intermédio de seu representante legal o Sr. Alysson Wander Florêncio da Silva, inscrito no CPF nº 658.729.592-49, Sob RG nº 272243

PTC/AP, para fins do disposto no Edital, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública vigentes nesta data:

Valor total do contrato 

no período de vigência 

(R$)

Órgão e Endereço completo do Órgão/Entidade/Empresa com 

quem possui contrato vigente
Período de vigência do contrato / Objeto

03/12/2019 à 03/12/2020

Prestação de serviços de Serviço de Técnico em 

Informáca a ser executado na a Sede da PRF

102.982,687R$                 

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM 

RONDÔNIA - Avenida Pinheiro Machado, 1276, na cidade de Porto 

Velo /Estado de Rondônia, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

00.394.494.0127-38

CONTRATO Nº 

14/2019

CONTRATO Nº 

61/2020

20/05/2020 à 05/11/2020

278.905,20R$                   

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO - Setor Bancário Sul - 

(SBS), Quadra 02, Ed. Cleto Meireles Bloco H Lote 14, CEP: 70.070-

120 - Brasília-DF - CNPJ sob o nº. 00.375.114/0001-17

Prestações de serviços na área de técnico em 

secretariado e secretariado executivo, em atendimento 

às necessidades da Defensoria Pública da União em 

Campinas/SP.

CONTRATO Nº 

05/2020

01/07/2020 À 01/07/2021

173.593,070R$                 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ Av. Dr. Geraldo Barbosa Marques, 567,Crateús -CE - 

Bairro Venâncios - CEP 63708-260 - Crateús - CE - www.ifce.edu.br

IFCE CAMPUS CRATEÚS

Prestação de serviços continuados de motorista de 

veículos acima de 21 lugares, categoria D, com 

disponibilização de mão de obra em regime de 

dedicação exclusiva, que serão prestados nas 

condições estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo do Edital
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CONTRATO Nº 

07/2020

01/09/2020 à 01/09/2021

37.504,92R$                     

RECEITA FEDERAL DO BRASIL – DELEGACIA DE JUAZEIRO 

DO NORTE - CE - CNPJ: 00.394.460/0082-07 - Endereço: Rua Jose 

Andrade de Lavor, n°2001, Bairro Santa Tereza, Cep: 63.050-433

Prestação de serviços de natureza continuada de 

MOTORISTA, com diponibilização de mão de obra em 

regime de dedicação exclusiva para a Receita 

Federaldo Brasil- Delegacia de Juazeiro do Norte.

Macapá/AP 30 de Setembro de 2020.

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo),alicitante

deverá apresentar asd evidas justificativas.
-33,26

JUSTIFICATIVAS PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR OU INFERIOR A 10%

Tendo em vista que a Receita Bruta ainda trata de valores do exercício de 2019 e que o valor total dos contratos tem na sua maioria como

referência o exercício de 2020, o percentual de -33,26% justificamos:

Considerando que a Empres a R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 09.193.807/0001-62, possui contratos ativos para

o exercicio de 2020 ,e que os referidos contratos foram oficializados em 2019 e com realização em 2020 e, que durante o período que

compreende o ano de 2019, que é base para a demonstração do balanço, fica demonstrato que a Receita Bruta utilizada refere-se ao ano de

2019, cabe salientar que a Empresa R B F EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, não provisiona o total das receitas provenientes de seus

contratos. A empresa, como forma de atender as exigências das entidades fiscalizadoras, e normas e procedimentos sugeridos pelo conselho

de Contabilidade, adota o princípio contábil de apuração das receitas com base no regime de competência, que na prática representa a

apropriação dos fatos conforme sua realização. 

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública 

em relação à receita bruta.

(Valor receita bruta – Valor total dos contratos) x 100
 =

-R$ 62.446.295,70

Valor da receita bruta R$ 1.877.472,95

Valor total dos contratos
 =

R$ 29.437.544,40

R$ 2.501.935,91

Resultado: (Superior a 1) 11,76590668

Capital Circulante Líquido............................................

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superiora1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração 

pública e com a iniciativa privada.

Valor  do  Patrimônio Líquido  x  12  >  1   

 ENCERRADO EM 31/12/2018

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: 2.501.935,91R$                

DADOS COMPLEMENTARES: BALANÇO PATRIMONIAL

Patrimônio Líquido........................................................

BALANÇO PATRIMONIAL                        

R$ 2.453.128,70

Receita Bruta............................................................... R$ 1.877.472,95
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 1/2019

O CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E  DOS RECURSOS NATURAIS  RENOVÁVEIS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e
regulamentares,  em  especial  a  disposta  no  art.  123,  inciso  II,  do  Regimento  Interno  da  IBAMA,
aprovado pela PORTARIA Nº 14, DE 29 DE JUNHO DE 2017, examinando os autos do Processo em
epígrafe,  Processo  Execu4vo  02004.000006/2010-52,  Contrato  de  Prestação  de  serviços  de  apoio
administra4vo.

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa RBF Empreendimentos e  Serviços
Eireli - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.193.7/0001-62, estabelecida na Rua Cônego Domingos
Maltês, n.º 682A, Trem, Macapá/AP, prestou serviços para a Superintendência do IBAMA no Estado do
Amapá, com sede à Rua Hamilton Silva, n.º 1570, Bairro de Santa Rita, Macapá/AP, conforme a seguir:

N.º DO PREGÃO: 10/2010

N.º DO CONTRATO: 004/2010

N.º DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02004.000006/2010-52

OBJETO  DO  CONTRATO:  Prestação  de  Serviços  con4nuos  de  apoio  à  Área
Administra7va da Sede da SUPES/AP e de suas Unidades Descentralizadas (CETAS E Unidade Técnica
do Oiapoque)

VALOR DO CONTRATO: R$ 228.450,00 (duzentos e vinte e oito mil  quatrocentos e
cinquenta reais)

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/10/2010 a 01/09/2012.

DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO CONTRATADO:

Serviços de Recepção: 02

Serviços de Atendimento Telefônico: 01

Serviços de Apoio Administra7vo Nível III: 04

Serviços Técnicos em Informá7ca: 01

Serviços Técnicos Operacional III: 03

E,  na  oportunidade,  atestamos também que os serviços  foram prestados dentro da
normalidade e de forma sa4sfatória,  não constando em nossos  registros,  fatos que desabonem a
idoneidade e cumprimento das obrigações assumidas pela Empresa na execução do Contrato.

Documento assinado eletronicamente por FABRICIO DANIELLI SILVA DE ARAUJO, Chefe de
Divisão Subs7tuto, em 24/10/2019, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

SEI/IBAMA - 6254613 - Atestado de Capacidade Técnica https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

1 de 2 24/10/2019 17:31
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A auten4cidade deste documento pode ser conferida no site hFps://sei.ibama.gov.br
/auten4cidade, informando o código verificador 6254613 e o código CRC 452E3B20.

Referência: Processo nº 02004.001450/2019-23 SEI nº 6254613

SEI/IBAMA - 6254613 - Atestado de Capacidade Técnica https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

2 de 2 24/10/2019 17:31
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Re: [seic] Solicitação de envio de propostas para CONTRATAÇÃO DIRETA. Técnicos de Apoio
de TI. Eleições 2020. PA TRE/AL 0008814-33.2019

De: marcia melo (marcialmelo@yahoo.com.br)

Para: amazon.eireli@gmail.com

Data: terça-feira, 13 de outubro de 2020 11:38 BRT

Prezados Senhores,

Acusamos o recebimento da proposta de preço para prestação dos serviços de Apoio de TI - PA 0008814-
33.2019,  nesta data.
Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 99981,2312
seic@tre-al.jus.br

Em terça-feira, 13 de outubro de 2020 09:13:30 BRT, Maria Márcia Leite de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezados senhores bom dia,

     Conforme sua solicitação segue em anexo a proposta, qualquer duvida estamos a disposição.

Fernanda Wanderley oliveira

@MAZON EIRELI
  (91) 3277-0602
         

Em sex., 9 de out. de 2020 às 14:49, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

Processo SEI nº 0008814-33.2019.6.02.8000
URGENTE.
 
Prezados Senhores,
 
Devido ao fracasso do Pregão Eletrônico 60/2020, solicitamos o envio de proposta para a CONTRATAÇÃO DIRETA
dos serviços de APOIO DE TI (23 técnicos) para atuar nas eleições 2020 no TRE/AL, conforme Edital em anexo,
nas seguintes atividades:
 
, auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, etc...);
. auxílio técnico para operação de microcomputadores;
. auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais de expediente e de
outros itens necessários ao regular funcionamento das
seções eleitorais;
. auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais.
. auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
. prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades encontradas;
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. acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos equipamentos de votação às Juntas
Eleitorais.
 
Informamos que, havendo interesse, será enviada, em formato editável, a planilha (aberta) elaborada pelo TRE/AL
(Anexos do Edital), para facilitar a análise e composição dos custos para a prestação dos serviços, bem como
cópia do Parecer 1870/2020, esclarecendo dúvidas sobre o preenchimento da planilha, suscitadas por empresa
interessada.
 
Lembramos que o prazo para recebimento das propostas é dia 13/10/20 - terça-feira, às 12:00 horas, em razão da
urgência requerida.
 
Pedimos atenção a todos requisitos do Edital, em especial aos de habilitação.
 
Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.
 
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
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@mazon Construções e Serviços Eireli

Condomínio Jardim Itororó, Rua K 5 nº 33 – Utinga – Belém-PA

   CNPJ Nº 04.558.234/0001-00

     Fone/fax (91) 3277-0602 (91) 3276-1292 

e-mail: amazon.eireli@gmail.com

PROCESSO Nº 0008814-33.2019.6.02.8000

Prezados Senhores,

IDENTIFICAÇÃO:

Razão Social: Amazon Construções e Serviços Eireli;

Endereço: Condominio Jardim Itororó, rua k 5 nº 33, Belém-PA UF: Pará Cep Nº 66.095-240

Tel: (91) 3277-0602 /  (91) 3276-1292 Fac-simile(91) 3277-0602

CNPJ/MF: 04.558.234/0001-00

E-mail: amazon.eireli@gmail

Banco do Brasil (001), Conta Corrente: 113.222-9       Agência nº: 3860-1    Endereço: Rod. BR 316-Shoping Castanheira

Serviço Subitem Descrição Período Dias Valor Mensal Valor proporcional
Quantitativo de 

funcionários
Valor Total

1
Contratação e 

Treinamento
 R$                           5.094,01 

1 APOIO TÉCNICO TI
01/11/2020 a 

18/11/2020
18  R$         6.647,50  R$                  3.988,50  23  R$                         91.735,50 

R$ 96.829,51

Serviço Subitem Descrição Período Dias Valor Mensal Valor proporcional Quantitativo de 

funcionários
Valor Total

Suporte às 

Eleições (1º 

Turno)
2

APOIO TÉCNICO TI
01/11/2020 a 

18/11/2020
12 R$ 6.647,50 R$ 3.988,50  5 R$ 19.942,50

R$ 19.942,50

R$ 116.772,01

VALOR  GLOBAL R$: (cento e dezesseis mil, setecentos e setenta e dois reais,
um centavos)

VALOR MENSAL TOTAL R$:

VALOR GLOBAL 12 MESES DA PROPOSTA R$:

5. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;

Declaramos ainda que concordamos com todos os termos da dispesna de licitação;

HOMEM/MÊS 23                      POSTOS/MÊS

Função Quantidade 

APOIO TÉCNICO TI 23            

NÃO EXIGIDO

Declaramos expressamente que esta licitante assume perante a 

o compromisso de iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato;

Declaramos expressamente que os serviços a serem prestados, contidos na proposta, incluem todos os custos e despesas

e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do edital e seus anexos;

Declaramos expressamente, total conhecimento e concordância com os termo do edital e seus anexos;

Declaramos ainda, que tomamos conhecimento de todas as informações para cumprimento das obrigações

ora assumidas e que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e resepctivos Anexos.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos,

bem como aceitamos todas as obriogações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência;

Declaramos que estamos ciente de que qualquer custo ou despesa direta ou indireta mencionados anteriormente, omitidos

prestação dos serviços tais como: gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, 

na propsota, ou incorretamente cotados, constituem componentes de preços ofertado, não podendo ser considerados para

fins de pleitos de acréscimos, a qualquer título, devendo os serviços serem executados ao CONTRATANTE sem ônus adicionais;

Declaramos sob as penas da Lei, que cotamos em nossas planilhas  o efetivo exigido no edital, de 23                        (vinte e três)

postos de trabalho/mês;

Dados do Representante legal da empresa para assinatura do Contrato:

Nome: Fernanda Wandeley Oliveira

Endereço: Trav. Marques de Herval 1631

Cidade:Belém CEP.: 66.065-120 UF: PARÁ

CPF/MF: 373.239.542-15; Cargo/Função: Diretora;

Cart. IDENTEIDADE Nº1529651 Expedida por: SSP-PA

Naturalidade: Paraense Nacionalidade: Brasileira

Belém-PA, 13 de outubro de 2020

Atenciosamente,

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

 PODER JUDICIÁRIO-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALGOAS-AL 

CUSTOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

R$ 116.772,01

6. Declaramos que no preço proposto estão incluidas todas as despesas ou encargos de qualquer natureza reesultante da execução do objeto licitado, 

considerando os itens entregues/executados no Local indicado no Edital;

INDICAÇAO DOS SINDICATOS, ACORDOS, CONVENÇÕES OU DISSIDIOS COLETIVOS DE TRABALHO

Indicação do Sindicato ao qual a licitante esta vinculada: Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Alagoas x SIND. TRAB. EM 

EMPREAS e OREGÃOS PÚBLICOS e PRVADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERV. INFORMATICA e SIMIL., REGISTRO NO MTE Nº AL000192/2019, 

cujada data base é 1º de julho de 2019;

PRODUTIVIDADE ADOTADA

QUANTIDADE DE PESSOAL 

RELAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

R$ 116.772,01

PODER JUDICIÁRIO-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALGOAS-AL

DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 13 DE OUTUBRO DE 2020

ANEXO - III - PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA DE PREÇOS 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

ITEM

VALOR TOTAL DO 1º TURNO

ITEM

VALOR TOTAL DO  2º TURNO
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Amazon Construções e Serviços Eireli
Condomínio Jardim Itororó, Rua K 5 nº 33 – Utinga – Belém-PA

   CNPJ Nº 04.558.234/0001-00

     Fone/fax (91) 3277-0602 (91) 3276-1292 

e-mail: amazon.eireli@gmail.com
PODER JUDICIÁRIO-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALGOAS-AL

PROCESSO Nº 0008814-33.2019.6.02.8000

DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 13 DE OUTUBRO DE 2020

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000

Tipo da contratação:   3.065,00 

(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             

(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

1

2

3

4

1. Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A R$ 3.065,00 3.065,00

B

R$ 3.065,00

Percentual

A

1. DADOS VALOR (R$)

A R$ 3.065,00 3.065,00

B

C

D

R$ 3.065,00

VALOR (R$)

A R$ 5,90

B R$ 425,70

C

D

E

F

R$ 431,60

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

Assistência médica e familiar

Auxílio-Creche

Seguro de vida, invalidez e funeral

Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Transporte

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Salário-base

Adicional de periculosidade

Adicional de insalubridade

Valor dos serviços

Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

INSS

Data-base da categoria (dia/mês/ano) 1º DE JULHO DE 2020

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : LUCRO PRESUMIDO

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Salário normativo da categoria profissional  3.065,00 
Categoria profissional (vinculada à execução contratual) TÉCNICO EM INFORMATICA

Posto de Serviço Posto 1

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

(Valores mensais)

Licitação nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 13 DE OUTUBRO DE 2020

Dia 13/10/2020 às 12h00mim

Sindicato da categoria Processamento de dados

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO 

DA UNIDADE DE MEDIDA)

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Município/UF

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020
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Amazon Construções e Serviços Eireli
Condomínio Jardim Itororó, Rua K 5 nº 33 – Utinga – Belém-PA

   CNPJ Nº 04.558.234/0001-00

     Fone/fax (91) 3277-0602 (91) 3276-1292 

e-mail: amazon.eireli@gmail.com
4.1. % VALOR (R$)

A 20,00% R$ 613,00

B 1,50% R$ 45,98

C 1,00% R$ 30,65

D 0,20% R$ 6,13

E 2,50% R$ 76,63

F 8,00% R$ 245,20

G 1,50% R$ 45,98

H 0,60% R$ 18,39

35,30% R$ 1.081,95

VALOR (R$)

A R$ 255,42

B R$ 90,16

R$ 345,58

VALOR (R$)

A R$ 2,27

B R$ 0,80

B.1 R$ 7,81

R$ 10,89

VALOR (R$)

A R$ 140,48

B R$ 11,24

C R$ 64,43

R$ 64,43

D R$ 140,48

E R$ 11,24

F R$ 64,43

R$ 64,43

R$ 432,30

VALOR (R$)

A R$ 340,56

B R$ 42,57

C R$ 0,64

D R$ 8,51

E R$ 10,22

F

R$ 402,49

G R$ 142,08

R$ 544,57

VALOR (R$)

4.1 R$ 1.081,95

4.2 R$ 345,58

4.3 R$ 10,89

4.4 R$ 432,30

4.5 R$ 544,57

R$ 2.415,29

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. % VALOR (R$)

A 3,00% R$ 177,36

B 3,00% R$ 182,68

C 5,65%

C.1

0,65% R$ 43,21

3,00% R$ 199,43

0,00% R$ 0,00

C.2

C.2 2,00% R$ 132,95

R$ 735,62

Tributos municipais (ISS)

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

Tributos

Tributos federais

PIS

COFINS

INSS

Tributos estaduais (ICMS)

Custo para rescisão

Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Custos indiretos

Lucro

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

13º (décimo terceiro) salário

Afastamento maternidade

Licença-paternidade

Ausências legais

Ausência por acidente de trabalho

Outros (especificar)

Subtotal

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

ausente

F.1 – FGTS (40%)

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente

Férias e terço constitucional de férias

Ausência por doença

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

Aviso-prévio trabalhado

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

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

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 

durante os 120 dias de licença-maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão

Aviso-prévio indenizado

Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

13º (décimo terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 

salário

TOTAL

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade

Afastamento maternidade

INCRA

Salário-educação

FGTS

Seguro acidente do trabalho

SEBRAE

TOTAL

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

INSS

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC
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QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)

A R$ 3.065,00

B R$ 431,60

C R$ 0,00

D R$ 2.415,29

E R$ 735,62

R$ 6.647,50

Belém-PA, 13 de outubro de 2020

VALOR TOTAL

Módulo 1 – Composição da remuneração

Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

Módulo 3 – Insumos diversos

Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)
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Valor total

R$ 915,00

R$ 979,09

R$ 890,82

R$ 270,00

R$ 989,00

R$ 177,25

8. Equipamentos de Proteção Individualo - 1º Turno R$ 585,03

R$ 4.806,19

R$ 287,81

TOTAL R$ 5.094,01

Descrição Qtde. Unitário Total

Auditório 30 Pessoas 1 R$ 979,09 979,09 

979,09 

Descrição Qtde. Unitário Total

Conforme valor médio de transporte obtido 18 R$ 49,49 890,82 

890,82 

Descrição Qtde. Unitário Total

Conforme valor médio de transporte obtido 18 R$ 15,00 270,00 

270,00 

Descrição Qtde. Unitário Total

Alimentação para os treinandos, conforme valor constante na convenção 46 R$ 21,50 989,00 

989,00 

SUBTOTAL

4. Transporte municipal

Total

3. Transporte intermunicipal

Total

5. Refeição

Total

Anexo ____

PLANILHA DE TREINAMENTO E CUSTOS CONTRATUAIS

Treinamento - Técnico de Urna

Descrição

1. Gestão do treinamento

4. Transporte municipal

2. Ambientes do treinamento

Total

3. Transporte intermunicipal

5. Refeição

6. Custos Contratuais (considerando 5% de substituição)

Total

Incidência Tributária (5,65%)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

2. Ambientes do treinamento
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Descrição Qtde. Unitário Total

Manuais 208 R$ 11,08 2.304,64 

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 208 R$ 7,66 1.593,28 

Ferramentas 208 R$ 12,97 2.697,76 

R$ 6.595,68

Descrição Qtde. Unitário Total

Sistema de Gerenciamento 1 - 

Equipamentos para Registro 43 R$ 0,00 - 

Licença por Técnico 208 R$ 0,00 - 

R$ 0,00

Descrição Qtde. Unitário Total

Exame admissional 219 R$ 34,50 7.555,50 

Crachá 219 R$ 4,35 952,65 

R$ 8.508,15

7. Custos Contratuais (considerando 5% de substituição)

Total

5. Material por aluno e por posto de trabalho

Total

6. Sistema de Registro Eletronio

Total
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Amazon Construções e Serviços Eireli
Condomínio Jardim Itororó, Rua K 5 nº 33 – Utinga – Belém-PA
   CNPJ Nº 04.558.234/0001-00
     Fone/fax (91) 3277-0602 (91) 3276-1292 
e-mail: amazon.eireli@gmail.com

PODER JUDICIÁRIO-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALGOAS-AL

PROCESSO Nº 0008814-33.2019.6.02.8000

DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 13 DE OUTUBRO DE 2020

Serviço Subitem Descrição Período Dias
Valor 

Mensal

Valor 

proporcional

Quantitativo de 

funcionários
Valor Total

1 Contratação e Treinamento  5.094,01 

Suporte às 

Eleições 

(1º Turno)

2

APOIO TÉCNICO TI
01/11/2020 a 

18/11/2020
18 R$ 6.647,50 R$ 3.988,50 23 R$ 91.735,50

R$ 96.829,51

Serviço Subitem Descrição Período Dias
Valor 

Mensal

Valor 

proporcional

Quantitativo de 

funcionários
Valor Total

Suporte às 

Eleições 

(2º Turno)
1

APOIO TÉCNICO TI
19/11/2020 a 

30/12/2020
12 R$ 6.647,50 R$ 3.988,50 5 R$ 19.942,50

R$ 19.942,50

R$ 116.772,01VALOR TOTAL DA PROPOSTA

ANEXO ___

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM

VALOR TOTAL DO 1º TURNO

ITEM

VALOR TOTAL DO  2º TURNO
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Re: [seic] CONTRATAÇÃO DIRETA. Apoio de TI. Eleições 2020.TRE/AL. PA 0008814-33.2019

De: marcia melo (marcialmelo@yahoo.com.br)

Para: raffael@promaxima.com.br

Data: terça-feira, 13 de outubro de 2020 11:43 BRT

Prezados Senhores,

Acusamos o recebimento da proposta para prestação de serviços de Apoio de TI para as eleições 2020, nesta
data.

Qualquer dúvida, entraremos em contato.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoa - TRE/AL
(82) 99981.2312
seic@tre-al.jus.br

Em terça-feira, 13 de outubro de 2020 09:26:41 BRT, Maria Márcia Leite de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br> escreveu:

Bom dia!

Sra. Márcia, encaminho em anexo a planilha de custo da empresa VR CONSULTORIA, ratificando nosso interesse na
participação do processo de contratação da terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de
TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação.

Atenciosamente,

Em qui., 8 de out. de 2020 às 17:37, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

SEI - 0008814-33.2019.6.02.8000
URGENTE.
 
Prezados Senhores,
 
Reiteramos solicitação de envio de proposta para CONTRATAÇÃO DIRETA dos serviços de APOIO DE TI para
atuar nas eleições 2020 no TRE/AL, conforme Edital em anexo, nas seguintes atividades:
 
, auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, etc...);
. auxílio técnico para operação de microcomputadores;
. auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos materiais de expediente e de
outros itens necessários ao regular funcionamento das
seções eleitorais;
. auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais.
. auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
. prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades encontradas;
. acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos equipamentos de votação às Juntas
Eleitorais.
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Planilhas VR CONSULTORIA .ods
19.2kB

 
Informamos que, havendo interesse, será enviada, em formato editável, a planilha (aberta) elaborada pelo TRE/AL
(Anexos II e III do Edital), para facilitar a análise e composição dos custos para a prestação dos serviços.
 
Lembramos que o prazo para recebimento das propostas é dia 13/10/20 às 12:00 horas.
 
Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por email.
 
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
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(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      ( X ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             

(       ) Lucro Real (   X   ) Lucro Presumido

Posto de Serviço Posto 1

Tipo da contratação:  

Sindicato da categoria Técnico em Informática – 8 horas

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO 

DA UNIDADE DE MEDIDA)

Discriminação dos Serviços - Apoio de TI nos locais de armazenamento,pontos de transmissão remotos e locais de votação

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 17/09/2020
Município/UF Maceió-AL
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020

ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

(Valores mensais)

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000

Licitação nº: 60/2020

Dia 17/09/2020 às 14h00mim
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1

2

3

4

1. Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A R$ 0,00 0,00

B

R$ 0,00

Percentual

A

1. DADOS VALOR (R$)

A R$ 3.065,00 3.065,00

B

C

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Salário-base

Adicional de periculosidade

Adicional de insalubridade

Valor dos serviços

Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

INSS

Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01/07/2019

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : LUCRO PRESUMIDO

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Salário normativo da categoria profissional R$ 3.065,00

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual
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D

R$ 3.065,00

VALOR (R$)

A R$ 5,90

B R$ 425,70

C

D

E

F

R$ 431,60

VALOR (R$)

A R$ 37,79

B R$ 5,85

C R$ 327,75

D R$ 13,33

R$ 384,72

4.1. % VALOR (R$)

A 0,00% R$ 0,00

B 1,50% R$ 45,98

C 1,00% R$ 30,65

D 0,20% R$ 6,13

E 2,50% R$ 76,63

INCRA

Salário-educação

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

INSS

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

3. INSUMOS DIVERSOS

Uniformes (Crachá e Camiseta)

Alcool em Gel 70º INPM

Máscaras Descrtáveis

Outros (marcador permanente e sacos de lixo)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

Assistência médica e familiar

Auxílio-Creche

Seguro de vida, invalidez e funeral

Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Transporte

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

Proposta VR Consultoria - planilhas compiladas (0784565)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1063



F 8,00% R$ 245,20

G 3,00% R$ 91,95

H 0,60% R$ 18,39

16,80% R$ 514,92

VALOR (R$)

A R$ 255,42

B R$ 42,91

R$ 298,33

VALOR (R$)

A R$ 2,27

B R$ 0,38

B.1 R$ 3,72

R$ 6,37

VALOR (R$)

A R$ 140,48

B R$ 11,24

C R$ 64,43

R$ 64,43

R$ 0,00

D R$ 2,98

E R$ 0,50

F R$ 5,86

R$ 5,86

R$ 0,00

F.1 – FGTS (40%)

F.2 – Contribuição Social (10%)

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

Aviso-prévio trabalhado

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

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

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento 

maternidade
Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 

substituto durante os 120 dias de licença-maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão

Aviso-prévio indenizado

Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

13º (décimo terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 

salário TOTAL

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade

Afastamento maternidade

FGTS

Seguro acidente do trabalho

SEBRAE

TOTAL
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R$ 225,49

VALOR (R$)

A R$ 340,56

B R$ 42,57

C R$ 0,64

D R$ 8,51

E R$ 10,22

F

R$ 402,49

G R$ 67,62

R$ 470,11

VALOR (R$)

4.1 R$ 514,92

4.2 R$ 298,33

4.3 R$ 6,37

4.4 R$ 225,49

4.5 R$ 470,11

R$ 1.515,22

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. % VALOR (R$)

A 5,00% R$ 269,83

B 5,00% R$ 283,32

C 10,15%

C.1

Tributos

Tributos federais

Custo para rescisão

Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Custos indiretos

Lucro

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

13º (décimo terceiro) salário

Afastamento maternidade

Licença-paternidade

Ausências legais

Ausência por acidente de trabalho

Outros (especificar)

Subtotal

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do 

profissional ausente

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente

Férias e terço constitucional de férias

Ausência por doença
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0,65% R$ 43,04

3,00% R$ 198,65

4,50% R$ 297,98

C.2

C.2 2,00% R$ 132,44

R$ 1.225,26

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)

A R$ 3.065,00

B R$ 431,60

C R$ 384,72

D R$ 1.515,22

R$ 5.396,54

E R$ 1.225,26

R$ 6.621,80VALOR TOTAL

Módulo 1 – Composição da remuneração

Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

Módulo 3 – Insumos diversos

Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

Tributos municipais (ISS)

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)

PIS

COFINS

INSS

Tributos estaduais (ICMS)
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Qtde. Valor unitário Valor total

1. Gestão do treinamento 1 800,00 R$ 800,00

2. Ambientes do treinamento 1 2.445,55 R$ 2.445,55

3. Transporte intermunicipal 18 40,00 R$ 720,00

4. Transporte municipal 5 7,30 R$ 36,50

5. Refeição 23 21,50 R$ 494,50

6. Alunos 23 17,50 R$ 402,50

R$ 4.899,05

R$ 553,43

R$ 5.452,48

Descrição Qtde. Unitário Total

Auxiliar de RH 1 R$ 800,00 800,00 

800,00 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Total

Anexo IV

PLANILHA DE TREINAMENTO

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

Total

Incidência Tributária (10,15%)

Preço total
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Descrição Qtde. Unitário Total

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 850,00 850,00 

Mesas computadores 4 R$ 70,00 280,00 

Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 R$ 70,00 280,00 

Carteiras e Cadeiras 30 R$ 7,00 210,00 

Sistema de Som Ambiente 1 R$ 238,98 238,98 

Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 R$ 200,00 200,00 

Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 R$ 100,00 100,00 

Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1 R$ 286,57 286,57 

2.445,55 

Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 18 R$ 40,00 720,00 

Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 R$ 7,30 36,50 

36,50 

Descrição Qtde. Unitário Total

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 23 R$ 21,50 494,50 

Total

4. Transporte municipal

Total

5. Refeição

2. Ambientes do treinamento

Total

3. Transporte intermunicipal
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Descrição Qtde. Unitário Total

Manuais 23 R$ 8,00 184,00 

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 23 R$ 6,00 R$ 138,00

Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 23 R$ 2,50 R$ 57,50

Garrafa Água 23 R$ 1,00 R$ 23,00

R$ 402,50Total

Total

6. Alunos
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Serviço
Subite

m
Descrição Período

Dia

s

Valor 

Mensal

Valor 

proporcional

Quantitativ

o de 

funcionário

Valor Total

1
Contratação e 

Treinamento
R$ 5.452,48

2
Valor Mensal – 1ª T

01/11/20 a 

18/11/20
R$ 6.621,80 R$ 3.973,08 23 R$ 91.380,90

R$ 96.833,38

1
Valor Mensal – 2ª T

19/11/20 a 

30/11/20
R$ 6.621,80 R$ 2.648,72 5 R$ 13.130,54

2 0 R$ 0,00

R$ 13.130,54

R$ 109.963,92VALOR TOTAL DA PROPOSTA

ANEXO V

PROPOSTA DE PREÇO

ITE

M

Apoio Técnico 

de TI

Total – 1º Turno

Horas Extras – 2º  Turno

Total – 2º Turno
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Re: [seic] Solicitação de envio de propostas para CONTRATAÇÃO DIRETA. Técnicos de Apoio
de TI. Eleições 2020. PA TRE/AL 0008814-33.2019

De: contato@ideallizeservicos.com.br

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 13 de outubro de 2020 11:55 BRT

Em 2020-10-13 11:52, marcia melo escreveu:
> Prezados Senhores,
> 
> Acusamos o recebimento da proposta para prestação de serviços de
> Apoio de TI para as eleições 2020, nesta data.
> 
> Qualquer dúvida, entraremos em contato.
> 
> Atenciosamente,
> 
> Maria Márcia Leite de Melo
> Seção de Instrução de Contratações - SEIC
> Tribunal Regional Eleitoral de Alagoa - TRE/AL
> (82) 99981.2312
> seic@tre-al.jus.br
> 
>  Em terça-feira, 13 de outubro de 2020 11:24:06 BRT,
> contato@ideallizeservicos.com.br <contato@ideallizeservicos.com.br>
> escreveu:
> 
> -------- Mensagem original --------
> Assunto: Re: [seic] Solicitação de envio de propostas para
> CONTRATAÇÃO
> DIRETA. Técnicos de Apoio de TI. Eleições 2020. PA TRE/AL
> 0008814-33.2019
> Data: 2020-10-13 11:20
> De: contato@ideallizeservicos.com.br
> Para: marcia melo <marcialmelo@yahoo.com.br>
> 
> Em 2020-10-09 15:40, marcia melo escreveu:
>> Prezados Senhores,
>> 
>> Encaminhamos em anexo a Planilha aberta de custos elaborada pelo
>> TRE/AL, em formato editável, para auxiliar na análise e
> composição
>> dos custos para contratação de Tecnicos de TI - Processo de
>> Contratação Direta SEI nº 0008814-33.2019.
>> 
>> Aproveitamos e encaminhamos também cópia do Parecer TRE/AL
>> 1870/2020, referente à consulta realizada por empresa interessada ,
>> acerca do preenchimento desta Planilha.
>> 
>> Qualquer dúvidas, estamos às ordens.
>> 
>> Atenciosamente,
>> 
>> Maria Márcia Leite de Melo
>> Seção de Instrução de Contratações - SEIC
>> Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
>> CNPJ nº 06.015.041/0001-38
>> seic@tre-al.jus.br
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>> marcialmelo@yahoo.com.br
>> (82) 99981.2312
>> 
>>  Em sexta-feira, 9 de outubro de 2020 15:21:02 BRT, Maria Márcia
>> Leite de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br> escreveu:
>> 
>> Em 2020-10-09 14:48, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
>> escreveu:
>> 
>>> Processo SEI nº 0008814-33.2019.6.02.8000
>> 
>>> URGENTE.
>> 
>>> 
>> 
>>> Prezados Senhores,
>> 
>>> 
>> 
>>> Devido ao fracasso do Pregão Eletrônico 60/2020, solicitamos o
>> envio
>> 
>>> de proposta para a CONTRATAÇÃO DIRETA dos serviços de APOIO DE
> TI
>> (23
>> 
>>> técnicos) para atuar nas eleições 2020 no TRE/AL, conforme
> Edital
>> em
>> 
>>> anexo, nas seguintes atividades:
>> 
>>> 
>> 
>>> , auxílio técnico para a manipulação e instalação de
>> periféricos
>> 
>>> (impressoras, scanners, etc...);
>> 
>>> . auxílio técnico para operação de microcomputadores;
>> 
>>> . auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação,
>> dos
>> 
>>> documentos, dos materiais de expediente e de outros itens
>> necessários
>> 
>>> ao regular funcionamento das
>> 
>>> seções eleitorais;
>> 
>>> . auxílio técnico na preparação e montagem das seções
>> eleitorais.
>> 
>>> . auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
>> 
>>> . prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a
> adequada
>> 
>>> solução das dificuldades encontradas;
>> 
>>> . acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de
>> votação e
>> 
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>>> dos equipamentos de votação às Juntas Eleitorais.
>> 
>>> 
>> 
>>> Informamos que, havendo interesse, será enviada, em formato
>> editável,
>> 
>>> a planilha (aberta) elaborada pelo TRE/AL (Anexos do Edital), para
>> 
>>> facilitar a análise e composição dos custos para a prestação
>> dos
>> 
>>> serviços, bem como cópia do Parecer 1870/2020, esclarecendo
>> dúvidas
>> 
>>> sobre o preenchimento da planilha, suscitadas por empresa
>> interessada.
>> 
>>> 
>> 
>>> Lembramos que o prazo para recebimento das propostas é dia
> 13/10/20
>> -
>> 
>>> terça-feira, às 12:00 horas, em razão da urgência requerida.
>> 
>>> 
>> 
>>> Pedimos atenção a todos requisitos do Edital, em especial aos de
>> 
>>> habilitação.
>> 
>>> 
>> 
>>> Caso não haja interesse em participar, pedimos comunicar-nos por
>> email.
>> 
>>> 
>> 
>>> Atenciosamente,
>> 
>>> Maria Márcia Leite de Melo
>> 
>>> Seção de Instrução de Contratações - SEIC
>> 
>>> Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
>> 
>>> CNPJ nº 06.015.041/0001-38
>> 
>>> seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
>> 
>>> (82) 99981.2312 (também whatsapp)
>> 
>> Boa tarde,
>> 
>> Informamos que temos interesse em participar e que iremos
> providenciar
>> a
>> 
>> proposta e encaminhar dentro do prazo.
>> 
>> att,
>> 
>> Ideallize Eirele
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> 
> Bom dia,
> 
> Segue em anexo Habilitação e Proposta da Dispensa do Pregão
> Eletrônico
> nº 060/2020-TRE/AL, sobe objeto Contratação de empresa de
> terceirização
> para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos
> locais
> de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação
> ,
> conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus
> 
> anexos, dentro do prazo conforme solicitação via e-mail.
> 
> PS. Por favor confirma recebimento.
> 
> att,
> 
> Idealleze Eirele

Bom dia,

Obrigado pela resposta

E-mail Ideallize enviando proposta (0784585)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1074



13/10/2020 Yahoo Mail - Encaminhado a Proposta corrigida da Dispensa

1/1

Encaminhado a Proposta corrigida da Dispensa

De: contato@ideallizeservicos.com.br

Para: seic@tre-al.jus.br; marcialmelo@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 13 de outubro de 2020 11:41 BRT

PROPOSTA 13_10.pdf
199.4kB

Bom dia,

Segue a proposta corrigido quanto o valor expresso por extenso.

att,

Idealizze Eireli
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IDEALLIZE EIRELI 

 CNPJ: 15.177.131/0001-16 

Inscrição Estatual n°. 03.062891-1 

Endereço: Rua Vereador Julio Maria Pinto Pereira, 940 – B Bairro: Jardim Felicidade 

CEP: 68.901-080 – Macapá/Amapá 

AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2020 

Proposta que faz a empresa IDEALLIZE EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 15.177.131/0001-16, e Inscrição Estadual 
nº 03.062891-1, para a Contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de 
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. 

 

ITEM 

Serviço Subitem Descrição Período 
Valor 

Mensal 
Valor 

proporcional 

Quantitativo 
de 

funcionários 
Valor Total 

  1 Contratação e Treinamento         R$ 5.452,58 

Apoio 
Técnico 

de TI 

2 
Valor Mensal – 1ª T 

01/11/20 a 
18/11/20 

R$ 6.122,65 R$ 3.673,59 23 R$ 84.492,56 

3 Horas Extras – 1º  Turno     R$ 0,00 23 R$ 0,00 

Total – 1º Turno R$ 89.945,15 

1 
Valor Mensal – 2ª T 

19/11/20 a 
30/11/20 

R$ 6.122,65 R$ 2.449,06 5 R$ 12.245,30 

2 Horas Extras – 2º  Turno R$ 0,00 5 R$ 0,00 

Total – 2º Turno R$ 12.245,30 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 102.190,45 

 
Valor total por extenso: Cento e dois mil cento e noventa reais e quarenta e cinco centavos. 
 
1 - CONDIÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS  
1.1 - Os preços dos materiais estão expressos em moeda corrente nacional, o “Real”, com duas casas decimais após a vírgula, sem a inclusão de 
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.  
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IDEALLIZE EIRELI 

 CNPJ: 15.177.131/0001-16 

Inscrição Estatual n°. 03.062891-1 

Endereço: Rua Vereador Julio Maria Pinto Pereira, 940 – B Bairro: Jardim Felicidade 

CEP: 68.901-080 – Macapá/Amapá 
1.2 - Nos preços dos serviços, bem como todos os custos diretos e indiretos, encargos e demais despesas de qualquer natureza, relacionada com o 
objeto da presente licitação observada a legislação vigente.  
 
1.3 - A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação 
 
2 - CONDIÇÕES GERAIS DA ENTREGA DOS OBJETOS.  
2.1 - Declaramos estar cientes de todas as condições do presente, e nos comprometemos a executar os materiais na conformidade e prazos 
estabelecidos.  
 
3 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
3.1 - Estamos cientes de que os pagamentos se processarão mensalmente, por ordem bancária, no 5º (quinto) dia, a contar da data de emissão do 
Termo de Aceite relativo ao período de entrega dos objetos, nos termos do presente Edital.  
 
4 - DADOS BANCÁRIOS  
4.1 - A proponente possui conta corrente nº 30.391-7, na Agência nº 4435-0, no Banco do Brasil. 
5 - REPRESENTAÇÃO LEGAL  
5.1 - Informamos que a Sra. Daniela Silva Mendes, portadora do CPF nº 005.990.222-13, Sócia/Administradora, é representante legal da empresa, nos 
termos da Cláusula 5º do Contrato Social, podendo firmar contrato com a TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.  

Macapá-AP, 13 de outubro de 2020. 
 
 

 

DANIELA SILVA 
MENDES:00599022213

Assinado de forma digital por DANIELA 
SILVA MENDES:00599022213 
Dados: 2020.10.13 11:39:31 -03'00'

Proposta Resumo Ideallize (0784589)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1077



Proposta Ideallize - planilhas compiladas (0784590)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1078



Proposta Ideallize - planilhas compiladas (0784590)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1079



Proposta Ideallize - planilhas compiladas (0784590)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1080



Proposta Ideallize - planilhas compiladas (0784590)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1081



Proposta Ideallize - planilhas compiladas (0784590)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1082



DANIELA SILVA 

MENDES:00599022213

Assinado de forma digital por 

DANIELA SILVA 

MENDES:00599022213 

Dados: 2020.10.13 11:10:19 -03'00'
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IDEALLIZE EIRELI 

CNPJ: 15.177.131/0001-16 

Inscrição Estatual n°. 03.062891-1 

Endereço: Rua Vereador Julio Maria Pinto Pereira, 940 – B 

Bairro: Jardim Felicidade 

CEP: 68.901-080 – Macapá/Amapá 

 

 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISTORIA 

 

IDEALLIZE EIRELI inscrita no CNPJ nº 15.177.131/0001-16, com sede na Rua 

Vereador Julio Maria Pinto Pereira, 940 – B, Bairro Jardim Felicidade, 

Macapá/AP, CEP 68.909-000, por intermédio de seu representante legal, a Sr.ª 

DANIELA SILVA MENDES, infra-assinado, portadora da Carteira de Identidade n.º 

158.751 e do CPF n.º 005.990.222-13. DECLARAMOS que conhecemos as condições 

locais para execução do objeto e que temos pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total 

responsabilidade por este fato e que não utilizarames deste para quaisquer 

questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a 

contratante. 

 

Macapá-AP, 13 de Outubro 2020. 
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1 
 ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇAO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA 
IDEALLIZE EIRELI 

CNPJ Nº 15.177.131/0001-16 
NIRE nº 16600035836 

 
 

   

DANIELA SILVA MENDES, solteira, brasileira, empresaria, nascida em 
21/02/1994, natural de Macapá/AP. inscrita no CPF nº 005.990.222-13, 
Carteira de identidade nº 158751 PTC – AP, residente e domiciliada na Rua 
Mesopotâmia, nº 2363, bairro: Renascer, CEP 68.907-360, Macapá – AP, na 
qualidade de empresária da empresa IDEALLIZE EIRELI  com sede sito a 
Avenida Desiderio Antônio Coelho, 823 – A, bairro: Trem, município de 
Macapá – AP, CEP nº 68.901-080. , cujo ato constitutivo se encontra 
registrado na Junta Comercial do Amapá sob Nire nº 16600035836, 
devidamente inscrita no CNPJ nº 15.177.131/0001-16, resolve ALTERAR  
CONSOLIDAR, o presente contrato social, de acordo com as seguintes 
cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa terá sua sede e domicilio fiscal na Rua 
Vereador Júlio Maria Pinto Pereira – Letra B, nº 940, Bairro: Jardim 
Felicidade, município de Macapá – AP, CEP nº 68.909-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto Social Será: 

7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária; 

3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira; 

4120-4/00 - Construção de edifícios; 

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 

4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar 
condicionado, de ventilação e refrigeração; 

4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 

4399-1/01 - Administração de obras; 

4399-1/03 - Obras de alvenaria; 
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 ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇAO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA 
IDEALLIZE EIRELI 

CNPJ Nº 15.177.131/0001-16 
NIRE nº 16600035836 

 
 

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores; 

4611-7/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de 
matérias-primas agrícolas e animais vivos; 
4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, 
farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e 
acondicionamento associada; 

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso 
humano; 

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso 
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 

4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; 

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos 
para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e 
armazéns; 

4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e 
suprimentos de informática; 

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e 
equipamentos de áudio e vídeo;  

4771-7/02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com 
manipulação de fórmulas;  
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4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 
 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis 
com motorista;  
5012-2/01 - Transporte marítimo de longo curso – Carga;  
5012-2/02 - Transporte marítimo de longo curso – Passageiros;  
5022-0/01 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas 
regulares, municipal, exceto travessia; 
7120-1/00 - Testes e análises técnicas; 
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados 
anteriormente, sem condutor (Caminhões, ônibus, reboques); 
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construções em 
operador, exceto andaimes; 
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;  
7911-2/00 - Agências de viagens;  
7912-1/00 - Operadores turísticos;  
7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não 
especificados anteriormente (Bilhetes de passagens para qualquer 
finalidade, reservas, turismo local, assistências a viajantes e turistas);  
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios. 

  

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o Contrato Social, com 
a seguinte redação: 

DANIELA SILVA MENDES, solteira, brasileira, empresaria, nascida em 
21/02/1994, natural de Macapá/AP. inscrita no CPF nº 005.990.222-13, 
Carteira de identidade nº 158751 PTC – AP, residente e domiciliada na Rua 
Mesopotâmia, nº 2363, bairro: Renascer, CEP 68.907-360, Macapá – AP. 

NOME EMPRESARIAL  

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente gira sob a denominação de IDEALLIZE 
EIRELI, e usará a expressão IDEALLIZE, como nome fantasia, com sede,   
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 Sito Vereador Júlio Maria Pinto Pereira – Letra B, nº 940, Bairro: Jardim 
Felicidade, município de Macapá – AP, CEP nº 68.909-000, podendo, a 
qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer 
parte do território Nacional.  

Parágrafo Único: Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o 
enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta 
anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei 
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra 
em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4ª do art. 3º da 
mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar 
no123/2006, a empresa vai utilizar em seu nome empresarial a expressão 
ME. 

OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem o seguinte objeto social:  
7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária; 
3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira; 
4120-4/00 - Construção de edifícios; 
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 
4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar 
condicionado, de ventilação e refrigeração; 
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 
4399-1/01 - Administração de obras; 
4399-1/03 - Obras de alvenaria; 
4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores; 
4611-7/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de 
matérias-primas agrícolas e animais vivos; 
4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, 
farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e 
acondicionamento associada; 
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4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso 
humano; 
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso 
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; 
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos 
para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e 
armazéns; 
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e 
suprimentos de informática; 
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e 
equipamentos de áudio e vídeo;  
4771-7/02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com 
manipulação de fórmulas;  
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 
 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis 
com motorista;  
5012-2/01 - Transporte marítimo de longo curso – Carga;  
5012-2/02 - Transporte marítimo de longo curso – Passageiros;  
5022-0/01 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas 
regulares, municipal, exceto travessia; 
7120-1/00 - Testes e análises técnicas; 
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados 
anteriormente, sem condutor; 
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construções em 
operador, exceto andaimes; 
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;  
7911-2/00 - Agências de viagens;  
7912-1/00 - Operadores turísticos;  
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7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não 
especificados anteriormente;  
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios. 

 

PRAZO DE DURAÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração é por tempo indeterminado. 
Iniciou suas atividades 06/03/2012. É garantida a continuidade da pessoa 
jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento 
temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para 
atender uma nova situação.  

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R$ 900.000,00 (Novecentos mil 
reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do 
País.  

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA – A empresa será administrada pela titular, DANIELA 
SILVA MENDES, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação 
ativa e passiva, judicial e extrajudicial, deste, IDEALLIZE EIRELI, sendo a 
responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.  

DO EXERCÍCIO SOCIAL 

CLÁUSULA SEXTA – O término de cada exercício social será encerrado em 
31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e 
resultado econômico do ano fiscal.  

DA DECLARAÇÃO 

CLÁUSULA SÉTIMA – Declara a titular da EIRELI, para os devidos fins e 
efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, 
pessoa jurídica dessa modalidade.  

Página 6 de 8

Anexo Ideallize - habilitação jurídica (0784685)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1139



7 
 ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇAO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA 
IDEALLIZE EIRELI 

CNPJ Nº 15.177.131/0001-16 
NIRE nº 16600035836 

 
 

DA RESPONSABILIDADE 

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital 
integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa 
Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima. 

DO DESEMPEDIMENTO 

CLÁUSULA NONA –  O titular declara sob as penas da lei, que não está 
impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os 
efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta 
EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 
(Art. 1.011, § 1º, CC/2002).  

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito o foro tal da Cidade de Macapá, estado do 
Amapá, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato 
Constitutivo de EIRELI.  

O instrumento da EIRELI, será assinado em 1 via de igual forma teor e 
consistência.  

 

Macapá/AP, 28/08/2020. 

 

 

DANIELA SILVA MENDES 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IDEALLIZE EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

00599022213

Página 8 de 8

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

DANIELA SILVA MENDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2020 19:12 SOB Nº 20200103253. 
PROTOCOLO: 200103253 DE 01/09/2020 16:53. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004047095. NIRE: 16600035836. 
IDEALLIZE EIRELI

ROSENILDA CREUSA SILVA DE SOUSA 
SECRETÁRIA-GERAL 
AMAPÁ, 01/09/2020 

www.empresafacil.ap.gov.br
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Capital
R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)
Capital Integralizado
R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)

Titular
Nome
DANIELA SILVA MENDES

CPF
005.990.222-13

Administrador
S

Início do Mandato
27/02/2020

Término do Mandato

Dados do Administrador
Nome
DANIELA SILVA MENDES

CPF
005.990.222-13

Início do Mandato
20/02/2020

Término do Mandato

Último Arquivamento
Data
01/04/2020

Número
20200031996

Ato/eventos
223 / 223 - BALANCO

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
16600035836

CNPJ
15.177.131/0001-16

Arquivamento do Ato
Constitutivo
12/03/2012

Início de Atividade
06/03/2012

Endereço Completo
Avenida Desidério Antônio Coelho, Nº 823, LETRA A; Trem - Macapá/AP - CEP 68901-080

Objeto
8630-5/04-Atividade odontológica; 0161-0/01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de
madeira; 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos; 3317-1/01
- Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes; 3317-1/02 - Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer; 3329-5/01 - Serviços de
montagem de móveis de qualquer material; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4311-8/02 -
Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração; 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários; 4329-1/02 -
Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre; 4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; 4330-4/04 - Serviços
de pintura de edifícios em geral; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos
automotores; 4611-7/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos; 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria; 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar;
partes e peças; 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-
0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais
de construção em geral; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;
4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e
acessórios; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 5012-2/01 - Transporte marítimo de longo curso ? Carga; 5012-
2/02 - Transporte marítimo de longo curso ? Passageiros; 5022-0/01 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia;
5212-5/00 - Carga e descarga; 5231-1/02 - Atividades do Operador Portuário; 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos; 7490-1/02 - Escafandria e mergulho; 7719-
5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes; 7911-2/00 - Agências de viagens; 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a
edifícios, exceto condomínios prediais; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 8130-3/00 - Atividades
paisagísticas; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8230-0/02 - Casas de festas e eventos; 8299-7/01 - Medição de consumo
de energia elétrica, gás e água.

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/08/2020, às 14:12:49 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ap.gov.br, com o código XPD2NSG9.

ROSENILDA CREUSA SILVA DE SOUSA 
Secretário Geral

APC2000179790

Nome Empresarial: IDEALLIZE EIRELI

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: APC2000179790

Governo do Estado do Amapá

Junta Comercial do Estado do Amapá

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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IDEALLIZE EIRELI 

 CNPJ: 15.177.131/0001-16 

Inscrição Estatual n°. 03.062891-1 

Endereço: Rua Vereador Julio Maria Pinto Pereira, 940 – B Bairro: Jardim Felicidade 

CEP: 68.901-080 – Macapá/Amapá 

 
 
 

COMPROVAÇÃO DE POSSUIR CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL) OU CAPITAL 
DE GIRO (ATIVO CIRCULANTE – PASSIVO CIRCULANTE) DE, NO MÍNIMO, 16,66% 

 
IDEALLIZE EIRELI inscrita no CNPJ nº 15.177.131/0001-16, com sede na 

Rua Vereador Julio Maria Pinto Pereira, 940 – B, Bairro Jardim Felicidade, 
Macapá/AP, CEP 68.909-000, por intermédio de seu representante legal, a Sr.ª 
DANIELA SILVA MENDES, infra-assinado, portadora da Carteira de Identidade n.º 
158.751 e do CPF n.º 005.990.222-13, DECLARO, que o Capital Circulante Líquido 
é de 194.578,35, conforme: 

CCL= 200.921,35 – 6.343,00 = 194.578,35 
 

Macapá-AP, 13 de outubro de 2020. 

DANIELA SILVA 
MENDES:00599022213

Assinado de forma digital por 
DANIELA SILVA 
MENDES:00599022213 
Dados: 2020.10.13 10:10:52 -03'00'
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03/09/2020

1/2

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
15.177.131/0001-16
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
12/03/2012 

 
NOME EMPRESARIAL 
IDEALLIZE EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
IDEALLIZE 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
43.99-1-01 - Administração de obras 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Dispensada *) 
46.11-7-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
(Dispensada *) 
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de
fracionamento e acondicionamento associada 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns (Dispensada *) 
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R VEREADOR JULIO MARIA PINTO PEREIRA 

NÚMERO 
940 

COMPLEMENTO 
LETRA B 

 
CEP 
68.909-000 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM FELICIDADE 

MUNICÍPIO 
MACAPA 

UF 
AP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTATO@IDEALLIZESERVICOS.COM.BR 

TELEFONE 
(96) 8140-8442 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
10/03/2020 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/09/2020 às 11:44:17 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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03/09/2020

2/2

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
15.177.131/0001-16
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
12/03/2012 

 
NOME EMPRESARIAL 
IDEALLIZE EIRELI 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 
47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
50.12-2-01 - Transporte marítimo de longo curso - Carga 
50.12-2-02 - Transporte marítimo de longo curso - Passageiros 
50.22-0-01 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia 
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas (Dispensada *) 
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 
79.11-2-00 - Agências de viagens (Dispensada *) 
79.12-1-00 - Operadores turísticos (Dispensada *) 
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R VEREADOR JULIO MARIA PINTO PEREIRA 

NÚMERO 
940 

COMPLEMENTO 
LETRA B 

 
CEP 
68.909-000 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM FELICIDADE 

MUNICÍPIO 
MACAPA 

UF 
AP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTATO@IDEALLIZESERVICOS.COM.BR 

TELEFONE 
(96) 8140-8442 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
10/03/2020 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/09/2020 às 11:44:17 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

03.062891-1
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL

IDEALLIZE EIRELI
NOME FANTASIA

IDEALLIZE
CNPJ/CPF INSC. JUNTA COMERCIAL

15.177.131/0001-16 1660003583-6
LOGRADOURO NÚMERO

AV DESIDERIO ANTONIO COELHO 823
COMPLEMENTO BAIRRO

LETRA A; TREM
MUNICÍPIO CEP

MACAPA 68901-080
SITUAÇÃO SITUAÇÃO CADASTRAL SINTEGRA

ATIVO HABILITADO

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS DENOMINAÇÃO

3101-2/00 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
PRINCIPAL DENOMINAÇÃO

8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
SECUNDÁRIA DENOMINAÇÃO

0161-0/01 SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
4632-0/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM

ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4647-8/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649-4/05 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS
3317-1/01 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES
3329-5/01 SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
3812-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3101-2/00 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3299-0/03 FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
3299-0/04 FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
4221-9/03 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4311-8/02 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322-3/03 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
TIPO DE ESTABELECIMENTO

MATRIZ
REGIME DE RECOLHIMENTO INÍCIO DE ATIVIDADE

NORMAL 24/03/2020

RESPONSÁVEL LEGAL CPF

DANIELA SILVA MENDES 005.990.222-13
VALIDADE

30/03/2021

CONTROLE DATA DE EMISSÃO

202009301643158953 30/09/2020 16:43:15

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL
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Av Procópio Rola, 166 - CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

CNPJ: 05.995.766/0001-77

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

ESTABELECIMENTO

DADOS GERAIS

Código:

Nome:

Nome Fant.:

CNPJ:

Cidade:

Endereço:

Bairro:

PIS/NIT:

Nº:

CEP:Complemento:

Estado:

Complemento:

CEP:

Área:

Nº:

Insc. Municipal:

Bairro:

Insc. Estadual:

Estado:Cidade:

Endereço:

Cadastro:

Nº Empregados:

Processo:

Atividade:

Telefone Escritório:

Situação:

Escritório:

Abertura:

Tipo ISS:

Junta Comercial:

Tipo de Cadastro:

Nº Reg. Pessoa Jurídica:

Tipo da Empresa:

Data:

E-mail Escritório:

Capital:03 - Sobre Faturamento

Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração, Serviços de pintura de edifícios em geral, Serviços de montagem de móveis
de qualquer material, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos auto, Serviço de pulverização e controle de
pragas agrícolas, Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-, Preparação de canteiro e limpeza de
terreno, Perfuração e construção de poços de água, Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuante,
Manutenção de redes de distribuição de,

15.177.131/0001-16

LETRA A;

823

IDEALLIZE EIRELI

av Av Desiderio Antonio Coelho

MACAPA

TREM 68901-080

AP

IDEALLIZE

000207669

98402930525

av Av Desiderio Antonio Coelho

0

16600035836

 -

MACAPÁ

LETRA A;

68901-080

900.000,00 Sede/Matriz

823

0.0

APP2001351220

AP

04863050419739

01 - Ativo

11/03/2020

Comércio e Prestador de Serviço

Processo:Dt. Cancel/Suspen.:

Região:

Horário de Funcionamento:

15177131000116

TREM

09/03/2020

0000012 04.00 Serviços de saúde, assistência médica e congêneres 001 - Prestação de Serviço

0000002 07.00 Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 001 - Prestação de Serviço

0000009 07.00 Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 001 - Prestação de Serviço

0000005 07.00 Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 001 - Prestação de Serviço

4531403 453140 Construção de barragens e represas para geração de energia 002 - Licença

143240777 DANIELA SILVA MENDES 00599022213 11/03/2020 SOCIA
SaídaCódigo Nome

SÓCIOS

Entrada

Código

ATIVIDADES

CPF/CNPJ Qualificação

Ident. Tipo Descrição Qtde. Início Final

SimEmite NFS-e:

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE
CNAE Atividade

0161-0/01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas

3101-2/00 Fabricação de móveis com predominância de madeira

3299-0/03 Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

3299-0/04 Fabricação de painéis e letreiros luminosos

3317-1/01 Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes

3329-5/01 Serviços de montagem de móveis de qualquer material

3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos

4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4329-1/02 Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre

4329-1/05 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração

4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
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CNAE Atividade

4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água

4520-0/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4611-7/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos

4632-0/03 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento

4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649-4/05 Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas

4661-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

4672-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes

4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral

4751-2/00 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

8630-5/04 Atividade odontológica com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
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PODER	JUDICIÁRIO
TRIBUNAL	DE	JUSTIÇA	DO	ESTADO	DO	AMAPÁ

Rua	General	Rondon,	1295,	Centro,	Macapá	-	Amapá	-	Brasil

CERTIDÃO	FALÊNCIA/RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

COM	EXCEÇÃO	DE	PROCESSOS	DE	EXECUÇÃO	PENAL	TRAMITANDO	DO
SEEU

Processo	Judicial	eletrônico	-	Tucujuris	-	WEB Página	1	de	1

VALIDADE	DE	90	(NOVENTA)	DIAS

CERTIFICO,	revendo	os	registros	de	distribuição	desde	05/10/1991	até	a	presente	data,	que	em	desfavor	de:

IDEALLIZE	EIRELI

Nascimento
CNPJ 15.177.131/0001-16
RG AP

NADA	CONSTA

MACAPÁ-AP,	01/10/2020	11:57.

Observações:

a)	certidão	expedida	gratuitamente	via	Internet,	de	acordo	com	Ato	Conjunto	nº	310/2014-GP/CGJ	(Estadual	-	1º	e	2º	graus);

b)	as	informações	do	CNPJ	são	de	responsabilidade	do	solicitante	da	Certidão,	devendo	a	titularidade	ser	conferida	pelo	interessado	e	destinatário;

c)	a	autenticidade	desta	Certidão	poderá	ser	confirmada	no	site	do	Tribunal	de	Justiça	do	Estado	do	Amapá	(www.tjap.jus.br)

d)	esta	certidão	tem	a	mesma	validade	da	emitida	diretamente	no	protocolo	da	Justiça	do	Amapá,	ressalvada	a	obrigatoriedade	do	destinatário	conferir	a	titularidade	do	número	do	CNPJ	informado,	bem	como	confirmar	a	autenticidade	da	certidão	na	página	eletrônica	da	Justiça	do	Amapá;

e)	o	código	de	rastreio	para	validação	deste	documento	é	71148152CJ
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IDEALLIZE EIRELI 

 CNPJ: 15.177.131/0001-16 

Inscrição Estatual n°. 03.062891-1 

Endereço: Rua Vereador Julio Maria Pinto Pereira, 940 – B Bairro: Jardim Felicidade 

CEP: 68.901-080 – Macapá/Amapá 

 
 
 

COMPROVAÇÃO DE POSSUIR CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL) OU CAPITAL 
DE GIRO (ATIVO CIRCULANTE – PASSIVO CIRCULANTE) DE, NO MÍNIMO, 16,66% 

 
IDEALLIZE EIRELI inscrita no CNPJ nº 15.177.131/0001-16, com sede na 

Rua Vereador Julio Maria Pinto Pereira, 940 – B, Bairro Jardim Felicidade, 
Macapá/AP, CEP 68.909-000, por intermédio de seu representante legal, a Sr.ª 
DANIELA SILVA MENDES, infra-assinado, portadora da Carteira de Identidade n.º 
158.751 e do CPF n.º 005.990.222-13, DECLARO, que o Capital Circulante Líquido 
é de 194.578,35, conforme: 

CCL= 200.921,35 – 6.343,00 = 194.578,35 
 

Macapá-AP, 13 de outubro de 2020. 

DANIELA SILVA 
MENDES:00599022213

Assinado de forma digital por 
DANIELA SILVA 
MENDES:00599022213 
Dados: 2020.10.13 10:10:52 -03'00'
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IDEALLIZE EIRELI 

CNPJ: 15.177.131/0001-16 

Inscrição Estatual n°. 03.062891-1 

Endereço: Rua Vereador Julio Maria Pinto Pereira, 940 – B 

Bairro: Jardim Felicidade 

CEP: 68.901-080 – Macapá/Amapá 

 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE 

IDEALLIZE EIRELI inscrita no CNPJ nº 15.177.131/0001-16, com sede na Rua Vereador Julio Maria 
Pinto Pereira, 940 – B, Bairro Jardim Felicidade, Macapá/AP, CEP 68.909-000, por intermédio de seu 
representante legal, a Sr.ª DANIELA SILVA MENDES, infra-assinado, portadora da Carteira de Identidade n.º 

158.751 e do CPF n.º 005.990.222-13. declara, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa 
privada e a administração publica: 

 

Nome do Órgão Público/ Empresa privada 
Numero do 

contrato Vigência 
Valor anual do 

Contrato 

POLICIA FEDERAL DO AMAPÁ 02/2020 08/04/2020 a 
08/04/2021 

R$: 8.000,00 

DEFENSORIA PUBLICA DO AMAPÁ 
 

03/2020 

 
20/04/2020 a 
20/04/2021 

 

R$: 63.692,40 

DOCAS DE SANTANA/AMAPÁ 
 

05/2020 

 
29/04/2020 a 
20/05/2021 

 

R$: 2.440,00 

CRAS – LANJARAL DO JARI / AMAPÁ 
 

016/2020 
 

08/05/2020 a 
08/05/2021 

 

R$: 88.368,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER DO 
AMAPÁ 

 
038/2020 

 
19/05/2020 a 
18/05/2021 

 

R$: 10.500,00 

SEMSA TARTARUGALZINHO 

AMAPÁ 

 
06/2020 

 
16/06/2020 a 
16/06/2021 

 

R$: 37.748,60 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 7/2020 
29/07/2020 a 
29/07/2021 

R$: 323.809,00 

SEMSA TARTARUGALZINHO 

AMAPÁ 

 
07/2020 

 
16/06/2020 a 
16/06/2021 

 

R$: 41.843,00 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

AMAPÁ 

 
014/2020 

 
17/06/2020 a 
16/06/2021 

R$: 85.942,61 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ 

 
1/2020 

 
24/04/2020 a 
24/06/2021 

 

R$: 7.500,00 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ 

16/2020 
26/08/2020 a 
02/02/2020 

R$: 30.000,00 
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IDEALLIZE EIRELI 

CNPJ: 15.177.131/0001-16 

Inscrição Estatual n°. 03.062891-1 

Endereço: Rua Vereador Julio Maria Pinto Pereira, 940 – B 

Bairro: Jardim Felicidade 

CEP: 68.901-080 – Macapá/Amapá 

 

 
 

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO 
GROSSO 

46/2020 
01/09/2020 a 
01/09/2021 

R$ 736.213.95 

3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE 
CONSTRUÇÃO 

5/2020 
06-09/2020 a 
05/09/2021 

R$: 77.000,00 

EXERCITO BRASILEIRO 
 

06/2020 

 
24/04/2020 a 
24/06/2021 

 

R$: 301.063,00 

EXERCITO BRASILEIRO 
 

09/2020 

 
21/05/2020 a 
21/05/2021 

 

R$: 152.450,20 

 
VALOR ANUAL DOS 
CONTRATOS 

 

R$: 1.964.130,76 

 
1/12 AVOS DOS 
CONTRATOS 

 

R$: 163.677,56 

* não é superior ao patrimônio liquido 
 

Declaramos possuir Patrimônio Líquido superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos 
contratos firmados com a Administração Pública e iniciativa privada. Cálculo demonstrativo valor 
da receita bruta discriminada na DRE em relação ao valor total constante na Declaração de 
Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e com a Administração pública. 

 
 

FÓRMULA: 

 
(Valor Receita Bruta – Valor Total dos Contratos) x 100       

 

                 Valor da Receita Bruta 

 
(262.184,63 – 1.964.130,76) x 100

 =(-649,14)
 

         262.184,63    

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A diferença de 649,14% para menos se deve pelo fato de termos recebidos alguns valores 
corrigidos de contratos no exercício de 2019, gerando essa diferença entre a soma dos contratos 
e a receita escriturada na demonstração do resultado do exercício, conforme apresentado na 
declaração de compromissos assumidos. 

 
Macapá/AP, 13 de Outubro de 2020 

DANIELA SILVA 
MENDES:00599022213

Assinado de forma digital por 
DANIELA SILVA 
MENDES:00599022213 
Dados: 2020.10.13 10:12:25 -03'00'
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26/09/2020

1/1

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

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

Nome: IDEALLIZE EIRELI
CNPJ: 15.177.131/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:24:43 do dia 26/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/03/2021.
Código de controle da certidão: B1C3.A7BC.5F11.6357
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS
E DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Nome/Razão Social: IDEALLIZE EIRELI

Endereço: DESIDERIO ANTONIO COELHO,823

Bairro: TREM

Município: MACAPA

CEP: 68901-080

Complemento: LETRA A;

Inscr. Estadual: 03.062891-1

CNPJ/CPF: 15.177.131/0001-16

Situação Cadastral: ATIVO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado do Amapá cobrar quaisquer dívidas
de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários
administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e/ou inscrições em Dívida Ativa
do Estado junto à Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da SEFAZ
e da PGE registrados no Sistema de Administração Tributária Estadual - SATE.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na
Internet,  devendo ser confirmada  através do serviço Validar Certidão de Débito na página
www.sefaz.ap.gov.br.

Esta Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão.

Emitida à 10:09:06 do dia 26/09/2020.

Código de controle da certidão: 3C7F.0EE3.CA95.0D76.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Av Procópio Rola, 166 - CENTRO - MACAPÁ

CERTIDÃO NEGATIVA

15.177.131/0001-16

Código de Cadastro

IDEALLIZE EIRELI

CNPJ: 05.995.766/0001-77

000207669

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Contribuinte

Bairro

JARDIM FELICIDADE

CEP

Cidade

940

68909000

Complemento

LETRA B

CPF/CNPJ

Rua Rua Vereador Júlio Maria Pinto Per

UF

AP

Logradouro

MACAPA

Número

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles
verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data,
relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer
tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 10:19:45 do dia 26/09/2020

Válida até 26/10/2020

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção  qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Código de Controle da Certidão/Número 4D8CB64AA824C62B
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: IDEALLIZE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.177.131/0001-16
Certidão nº: 25606793/2020
Expedição: 08/10/2020, às 01:30:14
Validade: 05/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que IDEALLIZE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no
CNPJ sob o nº 15.177.131/0001-16, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Anexo Ideallize - habilitacao fiscal trabalhista (0784736)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1175



26/09/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 15.177.131/0001-16
Razão Social:IDEALLIZE EIRELI
Endereço: AV DESIDERIO ANTONIO COELHO 823 A / TREM / MACAPA / AP / 68901-

080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/09/2020 a 17/10/2020 

Certificação Número: 2020091804502141083190

Informação obtida em 26/09/2020 10:22:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 30/09/2020 16:41:33 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: IDEALLIZE EIRELI 
CNPJ: 15.177.131/0001-16 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 15.177.131/0001-16
Razão Social: IDEALLIZE EIRELI
Nome Fantasia: IDEALLIZE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/03/2021

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 25/03/2021
FGTS 17/10/2020
Trabalhista Validade: 24/03/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/11/2020
Receita Municipal Validade: 26/10/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

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

Emitido em: 26/09/2020 10:47 de
CPF: 005.990.222-13      Nome: DANIELA SILVA MENDES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal
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IDEALLIZE EIRELI 

CNPJ: 15.177.131/0001-16 

Inscrição Estatual n°. 03.062891-1 

Endereço: Rua Vereador Julio Maria Pinto Pereira, 940 – B 

Bairro: Jardim Felicidade 

CEP: 68.901-080 – Macapá/Amapá 

TERMO DE SIGILO 

Eu DANIELA SILVA MENDES, infra-assinado, portadora da Carteira de 

Identidade n.º 158.751 e do CPF n.º 005.990.222-13, REPRESENTANTE LEGAL da 

empresa IDEALLIZE EIRELI inscrita no CNPJ nº 15.177.131/0001-16, com sede na 

Rua Vereador Julio Maria Pinto Pereira, 940 – B, Bairro Jardim Felicidade, 

Macapá/AP, CEP 68.909-000, em razão da execução das atividades previstas do 

contrato TRE/AL, aceito as regras, condições e obrigações constantes no presente 

Termo. 

O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária 

e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral 

ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, 

mas não se limitando a técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, 

diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, 

plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos 

de negócios, processos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras 

de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, 

definições e informações mercadológicas, invenções e ideias, outras informações 

técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros. 

Neste ato comprometo a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, 

sem a anuência formal e expressa do TRE/AL, das informações restritas reveladas. 

Estou ciente que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento 

dos diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos 

que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e demais 

atividades relativas à prestação de serviços ao TRE/AL, devendo cientificá-los 

da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas 

reveladas. 

Obrigo-me, perante ao TRE/AL, informar imediatamente qualquer violação das 

regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou 

omissão, independentemente da existência de dolo. 

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em 

vigor desde a data da assinatura de contrato entre o Tribunal Regional Eleitoral 

de Alagoas e a empresa IDEALLIZE EIRELI  

Macapá-AP, 13 de Outubro 2020. 
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IDEALLIZE EIRELI 

 CNPJ: 15.177.131/0001-16 

Inscrição Estatual n°. 03.062891-1 

Endereço: Rua Vereador Julio Maria Pinto Pereira, 940 – B Bairro: Jardim Felicidade 

CEP: 68.901-080 – Macapá/Amapá 

 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE 
 

IDEALLIZE EIRELI inscrita no CNPJ nº 15.177.131/0001-16, com sede na 
Rua Vereador Julio Maria Pinto Pereira, 940 – B, Bairro Jardim Felicidade, 
Macapá/AP, CEP 68.909-000, por intermédio de seu representante legal, a Sr.ª 
DANIELA SILVA MENDES, infra-assinado, portadora da Carteira de Identidade n.º 
158.751 e do CPF n.º 005.990.222-13, DECLARO, nos termos da Resolução nº 1, 
de 7 de novembro de 2005 - atualizada, do Conselho Nacional do Ministério Público 
- CNMP, para fins de contratação de prestação de serviços junto ao TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, que: 

Os sócios desta empresa, bem como seus gerentes ou diretores não são 
cônjuges, companheiro(as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, inclusive, de membros do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, ou ainda, de servidor ocupante, no âmbito TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS, de cargo de direção, chefia ou assessoramento; 
compreendido, em todos os casos, o ajuste mediante designações ou cessões 
recíprocas em qualquer órgão da Administração Pública direta e indireta dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, consoante 
Resolução nº 37 de 28 de abril de 2009 do Conselho Nacional do Ministério Público - 
CNMP. 

Macapá-AP, 13 de outubro de 2020. 
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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 outubro de 2020.
À ACAGE,
Senhora Assessora-chefe,
 
Atendendo determinação constante do Despacho

GSAD 0777637, consubstanciado na Decisão nº 2365/2020 TRE-
AL/PRE/GPRES, referente ao fracasso do Pregão Eletrônico 60/2020,
realizamos as solicitações de propostas direcionadas a diversas
empresas do ramo, incluindo empresas prestadoras do serviço a este
Regional em outras oportunidades, visando à contratação direta dos
serviços de apoio de TI, para atuação nas eleições 2020, na forma do
Edital (evento 0753768).

Devido ao curto espaço de tempo para a efetivação da
contratação, foi encerrado, nesta data, o prazo para o recebimento de
propostas, conforme informado a todos os interessados.

Recebemos propostas de cinco empresas, conforme se
segue, na ordem de menor preço global - 1º e 2º turnos:

- RBF Empreendimentos e Serviços Eireli - EPP, CNPJ nº
09.193.807/0001-62 (0784401), pela opção de desoneração da folha
de pagamento, no valor de R$ 94.612,38 (noventa e quatro mil,
seiscentos e doze reais e trinta e oito centavos);

- Ideallize Eireli, CNPJ nº 15.177.131/0001-16 (0784589),
no valor total de R$ 102.190,45 (cento e dois mil cento e noventa
reais e quarenta e cinco centavos);

- RBF Empreendimentos e Serviços Eireli - EPP, CNPJ nº
09.193.807/0001-62 (0784399), pela opção de lucro presumido, no
valor total de R$ 106.260,44 (cento e seis mil duzentos e sessenta
reais e quarenta e quatro centavos) ;

- VR Consultoria Ltda, CNPJ nº 12.278.191/0001-50
(0784565), no valor total de R$ 109.963,92 (cento e nove mil
novecentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos) ;

- Amazon Construções e Serviços Eireli, CNPJ nº
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04.558.234/0001-00 (0784528), no valor total de R$ 116.772,01
(cento e dezesseis mil setecentos e setenta e dois reais e um
centavo); e

- WFS Construções Eireli, CNPJ nº 17.746.646/0001-15
(0783340), no valor total de R$ 322.005,40 (trezentos e vinte e dois
mil cinco reais e quarenta centavos).

A empresa RBF Empreendimentos e Serviços Eireli -
EPP apresentou duas propostas, uma pelo regime real da empresa de
lucro presumido, e outra pela opção de desoneração da folha de
pagamento, pelas razões expostas no evento 0784229.

Assim, solicitamos, inicialmente, que seja feita a análise
das planilhas relativas à proposta de melhor preço, passando, se for o
caso, à analise das seguintes, para que possamos dar prosseguimento
à instrução a cargo desta Seção de Instrução de Contratações - SEIC.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 13/10/2020, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 13/10/2020, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0784834 e o código CRC 5FDFD3D5.

0008814-33.2019.6.02.8000 0784834v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2020.
À Seic,
 
Considerando o teor do Despacho SEIC - 0784834,

observamos:
1. A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a

Receita Bruta – CPRB (desoneração da folha de pagamento) é
irretratável para todo o ano, devendo ser realizada no 1º
recolhimento da contribuição previdenciária do ano (Inciso II
do § 6º do Art. 1º da Instrução Normativa nº 1.436 DE 2013).
Ou seja, para este ano de 2020, ela só poderia ter ocorrido até
o dia 20 de fevereiro passado;

2. Dada a urgência desta contratação,
recomendamos, que, em paralelo à análise das planilhas por
esta Unidade de Assessoria, a proposta de melhor preço seja
encaminhada para aferição da qualificação técnica, nos
termos do edital.

 
Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI - ACAGE

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 13/10/2020, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0785060 e o código CRC 85E52C74.

0008814-33.2019.6.02.8000 0785060v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2020.
À COINF,
Senhor Coordenador,
 
Atendendo recomendação da ACAGE

(despacho 0785060), encaminhamos os autos em paralelo,
para análise da qualificação técnica, nos termos do Edital do
Pregão Eletrônico fracassado 60/2020 (0753768), inicialmente
da empresa que apresentou o melhor preço, conforme
Despacho SEIC 0784834, no caso, a empresa Ideallize, uma
vez que a primeira proposta fora desclassificada.

Informamos que a documentação da Ideallize foi
juntada aos autos conforme eventos 0784589,
0784590 (planilhas da proposta) e seguintes.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 14/10/2020, às 11:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0785258 e o código CRC B76CA72E.

0008814-33.2019.6.02.8000 0785258v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Análise planilhas. Contratação direta. Apoio TI. Eleições 2020.

 

Parecer nº 1925 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de pretensa contratação direta

de empresa para fornecimento de mão-de-obra para atuação
em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação - Eleições 2020,
tendo em vista o fracasso do Pregão Eletrônico n° 60/2020,
lastreada na Decisão da Presidência, Decisão nº 2365 / 2020 -
TRE-AL/PRE/GPRES (0777100).

Os autos foram enviados pela Seção de Instrução
de Contratações, Despacho SEIC - 0784834, para que seja
feita a análise das planilhas relativas à proposta de melhor
preço, passando, se for o caso, à analise das seguintes, para
que possamos dar prosseguimento à instrução a
cargo daquela Seção.

A proposta mais vantajosa foi apresentada pela
empresa RBF Empreendimentos e Serviços Eireli - EPP, CNPJ
nº 09.193.807/0001-62, no montante de R$ 94.612,38
(noventa e quatro mil, seiscentos e doze reais e trinta e oito
centavos), contemplando a opção pela desoneração da folha
de pagamento.

No entanto, conforme verificado em procedimento
que trata de outra contratação, 0003807-72.2020.6.02.8502,
essa empresa  não é optante pela CPRB. Assim, considerando
que tal opção é irretratável para todo o ano, devendo ser
realizada no 1º recolhimento da contribuição previdenciária
do ano, desconsideramos essa proposta, passando a analisar a
próxima mais vantajosa, apresentada pela empresa Ideallize
Eireli, CNPJ nº 15.177.131/0001-16, no montante de R$
102.190,45 (cento e dois mil cento e noventa reais e quarenta
e cinco centavos).

Analisando as planilhas encaminhadas
pela Ideallize, solicitamos que a empresa seja instada a
comprovar a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta – CPRB (desoneração da folha de pagamento),
bem como o percentual de RAT informado, 1,5% (um vírgula
cinco cento).

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
À SEIC.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 14/10/2020, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 14/10/2020, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0785270 e o código CRC 6A82CC7D.

0008814-33.2019.6.02.8000 0785270v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2020.
À SEIC e ACAGE
 
Sr. Chefe e Sra. Assessora,
 
Em atenção ao Despacho SEIC 0785258, que por

sua vez remete ao Despacho ACAGE 0785060, informo, sem
prejuízo doutros pontos, quanto aos:

 
Atestados de Capacidade Técnica 0784641:
Em verdade, inicialmente, trata-se de contrato nº

850/2017 e não de atestado de capacidade técnica, sendo
assim, por se tratarem de coisas distintas, pois pode haver
glosa ou penalidade do contrato apresentado que inviabilize a
expedição, smj, do competente atestado de capacidade
técnica.

Outrossim, quanto ao Contrato 850/2017, em sua
cláusula primeira - objeto e preços, há tabela de descrição do
produto/serviço, que, a priori e smj, não guarda identidade
com o que busca este Regional.

Já quanto ao Atestado de Capacidade Técnica,
relativo ao Processo nº 024/2017, de mesma forma que o item
anterior, há tabela de categorias que, a priori e smj, não
guarda identidade com o que busca este Regional.

No trato do Contrato nº 073/2018, em sua cláusula
primeira - objeto e preços, há tabela de descrição do
produto/serviço, que, a priori e smj, não guarda identidade
com o que busca este Regional.

Já quanto ao Atestado de Capacidade Técnica,
relativo ao Processo nº 083/2018, de mesma forma que o item
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anterior, há tabela de categorias que, a priori e smj, não
guarda identidade com o que busca este Regional.

 
 
Por oportuno e pertinente, registro que no Edital

nº 60/2020 (0753768), este Regional, sem prejuízo de outros
pontos e aspectos:

 
"9.10.3. Qualificação técnica: No mínimo
um atestado ou declaração de capacidade
técnica, em nome da licitante, expedidos
por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprovem ter a licitante
fornecido serviços compatíveis em
características com os objetos da
presente licitação.

9.10.3.1. A empresa deverá
apresentar comprovação de
capacidade técnica através de
certidões ou atestados de serviços
similares de complexidade logística,
qualificação de mão de obra e
operacional equivalente ou
superior."

 
E no Termo de Referência, parte integrante do

Edital:
 

"2.4 Premissas de Perfil
O Apoio de TI deve ser capaz de atuar,
sempre que possível, com orientações
básicas e/ou repassadas por meio de
contato telefônico com o suporte próprio
de TI do Regional, como já refalado em
número reduzido.
Neste contexto, tem-se em mente, com
base na convenção coletiva de trabalho
abaixo discriminada, disponível em
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/,
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:
AL000192/2019 DATA DE REGISTRO NO
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MTE: 24/09/2019 NÚMERO DA
SOLICITAÇÃO: MR043058/2019 NÚMERO
DO PROCESSO: 46201.003443/2019-13
DATA DO PROTOCOLO: 20/09/2019
O perfil de: Técnico em Informática -
Jornada de 8h diárias, para acompanhar a
jornada normal de trabalho da Justiça
Eleitoral dentro do período eleitoral."
(Grifo meu)

 
Por fim, sugere-se, caso subexista dúvida, o

encaminhamento à Cogestão e Fiscalização Administrativa e
Técnica, designada pela Decisão 2435/2020 (0783500).

 
Atenciosamente.

 
 

Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 14/10/2020, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0785436 e o código CRC 4546908E.

0008814-33.2019.6.02.8000 0785436v1
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E-mail - 0785763

Data de Envio: 
  14/10/2020 16:26:28

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

Para:
    contato@ideallizeservicos.com.br

Assunto: 
  Solicitação de envioe documentação. Contratação Direta de Apoio de TI. PA 0008814-33.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Para que possamos dar prosseguimento às análises financeira e técnica da documentação habilitatória
enviada por Vossas Senhorias, visando à contratação direta dos serviços de Apoio de TI para atuação nas
eleições 2020, conforme Parecer ACAGE 1925/2020 e Parecer Técnico, referente à apresentação de
Atestado de Capacidade Técnica, solicitamos que nos sejam enviados, até às 18 horas de hoje os
seguintes documentos:

1) Documento comprobatório de opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta CPRB
(desoneração da folha de pagamento), bem como o percentual de RAT informado, 1,5% (um vírgula cinco
cento);

2) Atestado de Capacidade Técnica na forma exigida no Edital 60/2020, conforme abaixo, uma vez que os
Atestados apresentados não guardam identidade com os serviços requeridos:

"9.10.3. Qualificação técnica: No mínimo um atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da
licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a 
licitante fornecido serviços compatíveis em características com os objetos da presente licitação.

9.10.3.1. A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica através de certidões ou
atestados de serviços similares de complexidade logística, qualificação de mão de obra e 
operacional equivalente ou superior."

Pedimos, por fim, em caso de dúvidas, favor entrar em contato por email.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Despacho_0785436.html
    Edital_0753768_60___pe___tecnicos_de_eleicao___PA_0008814_33.2019.pdf
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[seic] Solicitação de envioe documentação. Contratação Direta de Apoio de TI. PA 0008814-
33.2019

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 14 de outubro de 2020 17:28 BRT

Em 2020-10-14 16:26, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:
> Prezados Senhores,
> 
> Para que possamos dar prosseguimento às análises financeira e técnica
> da documentação habilitatória enviada por Vossas Senhorias, visando à
> contratação direta dos serviços de Apoio de TI para atuação nas
> eleições 2020, conforme Parecer ACAGE 1925/2020 e Parecer Técnico,
> referente à apresentação de Atestado de Capacidade Técnica,
> solicitamos que nos sejam enviados, até às 18 horas de hoje os
> seguintes documentos:
> 
> 1) Documento comprobatório de opção pela Contribuição Previdenciária
> sobre a Receita Bruta – CPRB (desoneração da folha de pagamento), bem
> como o percentual de RAT informado, 1,5% (um vírgula cinco cento);
> 
> 2) Atestado de Capacidade Técnica na forma exigida no Edital 60/2020,
> conforme abaixo, uma vez que os Atestados apresentados não guardam
> identidade com os serviços requeridos:
> 
>                "9.10.3. Qualificação técnica: No mínimo um atestado ou
> declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedidos por
> pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a
>                licitante fornecido serviços compatíveis em
> características com os objetos da presente licitação.
> 
>                9.10.3.1. A empresa deverá apresentar comprovação de
> capacidade técnica através de certidões ou atestados de serviços
> similares de complexidade logística, qualificação de mão de obra e
>                operacional equivalente ou superior."
> 
> Pedimos, por fim, em caso de dúvidas, favor entrar em contato por 
> email.
> 
> Atenciosamente,
> 
> Maria Márcia Leite de Melo
> Seção de Instrução de Contratações - SEIC
> Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
> CNPJ 06.015.041/0001-38
> seic@tre-al.jus.br

Boa Tarde,

Segue em anexo documentos solicitados.
1) GFIP
2) atestados e Contratos.

att,

Ideallize Eireli
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05 - SEFIP e GPIF.pdf
3.4kB

1 - ACT MAO DE OBRA TERCERIZADA.pdf
653.5kB

1 - CONTRATO MAO DE OBRA TERCERIZADA.pdf
8.4MB

23 - ACT - MAO DE OBRA (1).pdf
445.8kB

24 - CONTRATO - MAO DE OBRA (2).pdf
7.4MB
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COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

DATA:

HORA:

PÁG :

11:27:48

31/08/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPRESA:

COMP: COD REC: FPAS: OUTRAS ENT: SIMPLES:

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

COD GPS:

Nº CONTROLE:

Nº ARQUIVO:

Idealize Eireli 15.177.131/0001-16

CIDADE: UF: CEP: TELEFONE: CNAE:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 620 744 779 TOTAL

07/2020 150 2119 515 0033 1

Macapa AP 68901-080 0096-91170118 8121400

515

IBRAqgqfzEf0000-3

JRUtYfh4ZFu0000-9

ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50

LOGRADOURO: Avenida Desiderio Antonio Coelho 823 BAIRRO: Trem CNAE PREPONDERANTE: 8121400

RAT AJUSTADO: 1,50

Empregados/Avulsos 2.624,36 0,00 0,00
SEGURADO

0,00 2.624,36

Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empregados/Avulsos 6.229,17 0,00 0,00

EMPRESA

0,00 6.229,17

Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAT 467,18 0,00 0,00 0,00 467,18
RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98 9.320,71 0,00 0,00 0,00 9.320,71
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(-) Compensação
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS ENTIDADES 1.245,83 0,00 0,00 0,00 1.245,83
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.245,83 0,00 0,00 0,00 1.245,83VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL A RECOLHER 1.245,83 0,00 0,00 0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

     A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA 
DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO 

JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

     O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL 

RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE 
APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

1.245,83

     O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 
COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO 

DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
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E-mail - 0785949

Data de Envio: 
  14/10/2020 18:00:47

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

Para:
    contato@ideallizeservicos.com.br

Assunto: 
  Solicitação de envioe documentação. Contratação Direta de Apoio de TI. PA 0008814-33.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Informamos que foram juntados aos autos os documentos enviados por Vossa Senhoria atendendo nossa
solicitação abaixo.

Entretanto, cumpre-nos informar que os Atestados de Capacidade Técnica enviados são os mesmos já
analisados pela unidade técnica responsável, não sendo admitidos pelas razões já expostas, que
reproduzimos abaixo:

"não guardam identidade com os serviços requeridos", ou seja, os Atestados ou Certidões têm que se
referir a serviços de apoio de tecnologia da informação, de contratação de técnicos de informática e,
conforme esclarecido pela unidade técnica:

"A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica através de certidões ou atestados de
serviços similares de complexidade logística, qualificação de mão de obra e operacional equivalente ou
superior."

Outrossim, informamos que os Contratos também reenviados já foram juntados aos autos anteriormente
e que não representam ou substituem o Atestado de Capacidade Técnica.

De todo modo, os autos serão encaminhados às unidades de análise.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Despacho_0785436.html
    Edital_0753768_60___pe___tecnicos_de_eleicao___PA_0008814_33.2019.pdf
    E_mail_0785763.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2020.
À ACAGE e COINF,
 
Senhores Assessora-Chefe e Coordenador,
Após resposta da empresa Ideallize à nossa

solicitação de envio de documentação (0785763),
encaminhando-nos GFIP (0785880) e os mesmos Atestados de
Capacidade Técnica (0785894 e 0785898) e
contratos enviados anteriormente e já analisados, retornamos
o procedimento para ciência (vide email SEIC 0785949) e
prosseguimento das análises necessárias.

Informamos que não foram juntados aos autos
novamente os contratos, por entendermos dispensável.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 14/10/2020, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0785953 e o código CRC 3A0A8C0D.

0008814-33.2019.6.02.8000 0785953v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2020.
À SEIC e ACAGE
 
Sr. Chefe e Sra. Assessora,
 
Em atenção ao Despacho SEIC 0785953, , informo,

sem prejuízo doutros pontos, quanto ao:
 
Atestado de Capacidade Técnica 0785894: (mera

reapresentação)
Conforme já registrado no Despacho

COINF 0785436, o Contrato nº 073/2018, em sua cláusula
primeira - objeto e preços, há tabela de descrição do
produto/serviço, que, a priori e smj, não guarda identidade
com o que busca este Regional.

Já quanto ao Atestado de Capacidade Técnica,
relativo ao Processo nº 083/2018, de mesma forma que o item
anterior, há tabela de categorias que, a priori e smj, não
guarda identidade com o que busca este Regional.

 
Atestados de Capacidade Técnica 0785898: (mera

reapresentação)
Conforme já registrado no Despacho

COINF 0785436, o Atestado de Capacidade Técnica, relativo
ao Processo nº 024/2017, de mesma forma que em
ocorrências anteriores, traz tabela de categorias que, a priori
e smj, não guarda identidade com o que busca este Regional.

 
Mais uma vez, por oportuno e pertinente, registro

que no Edital nº 60/2020 (0753768), este Regional, sem
Despacho COINF 0786108         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1200



que no Edital nº 60/2020 (0753768), este Regional, sem
prejuízo de outros pontos e aspectos, consignou:

 
"9.10.3. Qualificação técnica: No mínimo
um atestado ou declaração de capacidade
técnica, em nome da licitante, expedidos
por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprovem ter a licitante
fornecido serviços compatíveis em
características com os objetos da
presente licitação.

9.10.3.1. A empresa deverá
apresentar comprovação de
capacidade técnica através de
certidões ou atestados de serviços
similares de complexidade logística,
qualificação de mão de obra e
operacional equivalente ou
superior."

 
E no Termo de Referência, parte integrante do

Edital:
 

"2.4 Premissas de Perfil
O Apoio de TI deve ser capaz de atuar,
sempre que possível, com orientações
básicas e/ou repassadas por meio de
contato telefônico com o suporte próprio
de TI do Regional, como já refalado em
número reduzido.
Neste contexto, tem-se em mente, com
base na convenção coletiva de trabalho
abaixo discriminada, disponível em
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/,
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:
AL000192/2019 DATA DE REGISTRO NO
MTE: 24/09/2019 NÚMERO DA
SOLICITAÇÃO: MR043058/2019 NÚMERO
DO PROCESSO: 46201.003443/2019-13
DATA DO PROTOCOLO: 20/09/2019
O perfil de: Técnico em Informática -
Jornada de 8h diárias, para acompanhar a
jornada normal de trabalho da Justiça
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Eleitoral dentro do período eleitoral."
(Grifo meu)

 
Por fim, sugere-se, caso subsista dúvida, o

encaminhamento à Cogestão e/ou Fiscalização Administrativa
e Técnica, designadas pela Decisão 2435/2020 (0783500).

 
Atenciosamente.

 
 

Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 14/10/2020, às 20:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0786108 e o código CRC D507241E.

0008814-33.2019.6.02.8000 0786108v1
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[seic] Solicitação de envioe documentação. Contratação Direta de Apoio de TI. PA 0008814-
33.2019

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 15 de outubro de 2020 07:24 BRT

Em 2020-10-14 18:00, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:
> Prezados Senhores,
> 
> Informamos que foram juntados aos autos os documentos enviados por
> Vossa Senhoria atendendo nossa solicitação abaixo.
> 
> Entretanto, cumpre-nos informar que os Atestados de Capacidade Técnica
> enviados são os mesmos já analisados pela unidade técnica responsável,
> não sendo admitidos pelas razões já expostas, que reproduzimos abaixo:
> 
> "não guardam identidade com os serviços requeridos", ou seja, os
> Atestados ou Certidões têm que se referir a serviços de apoio de
> tecnologia da informação, de contratação de técnicos de informática e,
> conforme esclarecido pela unidade técnica:
> 
> "A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica através
> de certidões ou atestados de serviços similares de complexidade
> logística, qualificação de mão de obra e operacional equivalente ou
> superior."
> 
> Outrossim, informamos que os Contratos também reenviados já foram
> juntados aos autos anteriormente e que não representam ou substituem o
> Atestado de Capacidade Técnica.
> 
> De todo modo, os autos serão encaminhados às unidades de análise.
> 
> Atenciosamente,
> 
> Maria Márcia Leite de Melo
> Seção de Instrução de Contratações - SEIC
> Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
> CNPJ 06.015.041/0001-38
> seic@tre-al.jus.br
Bom dia,

Excelentíssima Senhora pregoeira, atestamos que houve um equívoco na 
desclassificação da nossa proposta por o atestado não ter similaridade 
do objeto licitado (Técnico de TI com Serviço de Limpeza), acontece que 
o Tribunal de Contas da União se manifestou várias vezes sobre a questão 
apontada pela pregoeira, quanto a Similaridade do objeto licitado e o 
atestado de Capacidade Técnica, conforme a seguir:
Prevê o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal que o procedimento 
licitatório “somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações“.
A Lei de Licitações, por sua vez, indicou em seu art. 30 que podem ser 
exigidos atestados com o objetivo de comprovar a aptidão para desempenho 
de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, bem como a qualificação da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.
Decorre dessa previsão o enunciado da Súmula 263 do TCU que indica ser 
legal para a comprovação da capacidade técnico-operacional das 
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licitantes, desde que limitada às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto a ser contratado, “a exigência de comprovação da 
execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com 
características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção 
com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.”
Ocorre que, apesar do art. 30 e da Súmula/TCU 263 se referirem, 
respectivamente, à comprovação de “atividade pertinente e compatível” e 
“serviços com características semelhantes“, é bastante comum verificar 
editais que trazem a necessidade de os licitantes apresentarem atestados 
de capacidade técnica que comprovem a execução específica do objeto do 
certame, sob pena de inabilitação.
Foi exatamente essa a situação posta à análise do TCU no Acórdão 
553/2016-Plenário da relatoria do Min. Vital do Rêgo.
No caso, o órgão realizou pregão eletrônico para a contratação de 
serviços de secretariado e entendia ser “obrigatória a desclassificação 
de qualquer licitante que não cumprisse o exigido e não comprovasse, por 
atestados, na forma, quantidade e prazo definidos no edital, que já 
houvesse prestado serviços de secretariado”, desconsiderando, assim, 
quaisquer atestados que comprovassem a execução de serviços em mão de 
obra distinta, como limpeza, apoio administrativo, jardinagem, etc.
Ao final, concluiu o Tribunal de Contas da União que, em licitação para 
serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, devem ser 
exigidos atestados que comprovem aptidão para gestão de mão de obra, ao 
invés da comprovação da boa execução de serviços idênticos.
Destacou-se também a possibilidade de que situações excepcionais 
requeiram a comprovação de capacidade técnica específica do objeto em 
disputa. Nessa hipóteses, de acordo com o TCU, a consignação pública e 
expressa das razões que fundamentam da exigência torna-se requisito 
indispensável.
A propósito, não se trata de entendimento recente, conforme é possível 
constatar nos seguintes acórdãos relacionados:
  .
“Deve-se ter em mente que este Tribunal tem precedentes no sentido de 
que a compatibilidade entre os serviços anteriores e o serviço licitado 
deve ser entendida como condição de similaridade e não de igualdade.”

Acórdão 1.140/2005-Plenário..
  .
“111. Nesse ponto, parece residir a principal discussão a ser enfrentada 
– que espécie de aptidão deve ser requerida para a execução de contratos 
de serviços de natureza continuada, em que esteja caracterizada cessão 
de mão de obra. (…)
114. O que importa é perceber que a habilidade das contratadas na gestão 
da mão de obra, nesses casos, é realmente muito mais relevante para a 
Administração do que a aptidão técnica para a execução dos serviços, 
inclusive porque estes apresentam normalmente pouca complexidade. Ou 
seja, nesses contratos, dada a natureza dos serviços, interessa à 
Administração certificar-se de que a contratada é capaz de recrutar e 
manter pessoal capacitado e honrar os compromissos trabalhistas, 
previdenciários e fiscais. É situação muito diversa de um contrato que 
envolva complexidade técnica, como uma obra, ou de um contrato de 
fornecimento de bens, em que a capacidade pode ser medida tomando-se 
como referência a dimensão do objeto – que serve muito bem o parâmetro 
de 50% usualmente adotado.”

Acórdão 1.214/2013 – Plenário.
.
“1.7.1. nos certames para contratar serviços terceirizados, em regra, os 
atestados de capacidade técnica devem comprovar a habilidade da 
licitante em gestão de mão de obra, e não a aptidão relativa à atividade 
a ser contratada, como ocorrido no pregão eletrônico (…);
1.7.2. nos casos excepcionais que fujam a essa regra, devem ser 
apresentadas as justificativas fundamentadas para a exigência, ainda na 
fase interna da licitação, nos termos do art. 16, inciso I, da IN 02/08 
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STLI;”

Acórdão 744/2015 – 2ª Câmara.
Similaridade de Atestados de Capacidade Técnica – Jurisprudência

Para esclarecer melhor a questão de “similaridade” vejamos o 
posicionamento recente do Tribunal de Contas da União – TCU

Acórdão 449/2017 – Plenário | Ministro JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

Nas licitações para contratação de serviços continuados com dedicação 
exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade técnica devem 
comprovar a aptidão da licitante na gestão de mão de obra, e não na 
execução de serviços idênticos aos do objeto licitado, sendo 
imprescindível motivar tecnicamente as situações excepcionais.

Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego

É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da 
comprovação (atestados de capacidade técnico-operacional) de que a 
licitante já tenha prestado serviços pertinentes e compatíveis em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 
30, inciso II, da Lei 8.666/1993).

Acórdão 1891/2016 – Plenário | Ministro Marcos Bemquerer

Nas licitações para contratação de serviços continuados com dedicação 
exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade técnica devem, em 
regra, comprovar a habilidade da licitante em gestão de mão de obra.

          Acórdão 1168/2016 – Plenário | Ministro Bruno Dantas
Nas contratações de serviços de terceirização (serviços contínuos 
prestados mediante dedicação exclusiva da mão de obra), os atestados de 
capacidade técnica devem, em regra, comprovar a habilidade da licitante 
na gestão de mão de obra.

Acórdão 553/2106 – Plenário | Ministro Vital do Rego

Nas licitações para contratação de serviços continuados com dedicação 
exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade técnica devem 
comprovar a aptidão da licitante na gestão de mão de obra, e não na 
execução de serviços idênticos aos do objeto licitado, sendo 
imprescindível motivar tecnicamente as situações excepcionais.

Com os Acórdãos acima especificados, fica bem claro a posição do TCU 
sobre este tema, ou seja, os Atestados devem comprovar que a licitante 
tem aptidão na Gestão da Mão de obra e não especificadamente a cada item 
do objeto licitado.
Informamos ainda que na licitação fomos desclassificados por não atender 
a quantidade mínima de 50% dos postos, e não por similaridades do 
objeto.

att,

Ideallize Eireli
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DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2020.
À SAD,
Senhor Secretário,
 
Tendo em vista os recentes eventos - Parecer

ACAGE 1925/2020 (0785270) e Despachos COINF (0785436 e
0786108) referentes às análises das planilhas e qualificação
técnica apresentadas pela empresa Ideallize Eireli, CNPJ
15.177.131/0001-16, na instrução de contratação direta de
Apoio de TI em trâmite nesta Seção de Instrução de
Contratações - SEIC, em decorrência do fracasso do Pregão
Eletrônico 60/2020, encaminhamos os autos para avaliação e
decisão superior, no que se refere às razões apresentadas
pela empresa, para aceitação dos Atestados de Capacidade,
apostas no email recebido neta data (0786191).

À Deliberação.
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 15/10/2020, às 08:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 15/10/2020, às 08:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0786192 e o código CRC E54B093B.

0008814-33.2019.6.02.8000 0786192v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2020.
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Em atenção ao Despacho 0786192, temos a tecer

algumas considerações:
 
a) Trata-se de instrução de contratação a ser

processada de forma direta, com base no disposto no art. 24,
V, da Lei nº 8.666/93, portanto, mantidas, neste caso, todas as
condições pré-estabalecidas no instrumento convocatório
respectivo - o Edital do Pregão Eletrônico nº 60/2020
(doc. 0753768);

b) O Edital enumera as condições de habilitação em
seu item 9. No subitem 9.10.3 constam os requisitos de
habilitação técnica:

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 
(...)
9.10.3. Qualificação técnica: No mínimo um
atestado ou declaração de capacidade técnica,
em nome da licitante, expedidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que
comprovem ter a licitante fornecido serviços
compatíveis em características com os objetos
da presente licitação. 9.10.3.1. A empresa
deverá apresentar comprovação de capacidade
técnica através de certidões ou atestados de
serviços similares de complexidade logística,

Despacho GSAD 0786251         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1207



qualificação de mão de obra e operacional
equivalente ou superior. 
 

c) Submetido o feito à Unidade Técnica, esta
entendeu que a empresa não logrou êxito em demonstrar a
qualificação técnica exigida (doc. 0786108). 

De fato, com razão o Sr. Coordenador de
Infraestrutura, pois, conforme consta do Edital, a proponente
deverá apresentar "No mínimo um atestado ou declaração (...)
que comprovem ter a licitante fornecido serviços compatíveis
em características com os objetos da presente licitação.
9.10.3.1." 

Por seu turno, consta do item 9.10.3.1 do Edital:
9.10.3.1. A empresa deverá apresentar
comprovação de capacidade técnica através de
certidões ou atestados de serviços similares de
complexidade logística, qualificação de mão de
obra e operacional equivalente ou superior.

 
Ocorre que os atestados apresentados, lista de

contratações realizadas pela proponente (docs. 0785894 e
0785898), não comprovam, como bem assinalado pela
Unidade Técnica, serviços similares de complexidade
logística, qualificação de mão de obra e operacional
equivalente ou superior àquela prevista no edital, a saber
(item 2.3 do Termo de Referência Anexo I do Edital):

2.3 Finalidade Face à instalação das urnas
eletrônicas em diversos pontos de coleta de
votos nas seções eleitorais, diversas atividades
técnicas deverão ser desenvolvidas, com a
consequente necessidade de mobilização de
um grande contingente de profissionais
com conhecimentos na área de
informática. A necessidade de efetuar a
contratação de empresa especializada para a
provisão dos técnicos tem sido fortemente
defendida pelos cartórios eleitorais em
diversos expedientes. 
Suas atividades serão:
auxílio técnico para a manipulação e instalação
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de periféricos (impressoras, scanners, etc...);
auxílio técnico para operação de
microcomputadores;
auxílio técnico no recebimento dos
equipamentos de votação, dos documentos,
dos materiais de expediente e de outros itens
necessários ao regular funcionamento das
seções eleitorais;
auxílio técnico na preparação e montagem das
seções eleitorais; auxílio técnico na instalação
prévia das urnas eletrônicas;
prestação de suporte técnico aos mesários,
propondo a adequada solução das dificuldades
encontradas;
acompanhamento das atividades de remessa
dos materiais de votação e dos equipamentos
de votação às Juntas Eleitorais. (grifos não
constantes do original).
 

O edital já prevê requisitos mínimos, na forma
exigida pelo TCU, mas tais requisitos mínimos não siginificam
a relativização total de critérios, como bem enfatizou a Corte
de Contas no Acórdão nº 891/2018 - Plenário, "(...) a
exigência de documentos que comprovem a qualificação
técnica e a capacidade econômico-financeira das licitantes,
desde que compatíveis com o objeto a ser licitado, não é
apenas uma faculdade, mas um dever da Administração."

Ressalta o TCU que,
7. Essa obrigação, entretanto, não é mera
formalidade e está sempre subordinada a uma
utilidade real, ou seja, deve ser a mínima
exigência capaz de assegurar, com algum grau
de confiança, que a empresa contratada será
capaz de fornecer os bens ou serviços
adquiridos. Em consequência, a documentação
a ser fornecida deve guardar relação com o
objeto pretendido no sentido de que aquisições
mais simples demandarão menos
comprovações e, contrario sensu, as mais
complexas exigirão mais salvaguardas.

 
Despacho GSAD 0786251         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1209



Nesse ponto, a Unidade Técnica deste Tribunal é
aquela melhor qualificada para avaliar a pertinência do
certificado com o que exigido no Edital, até porque participou
da eleboração dos estudos preliminares e do termo de
Referência da contratação.

Dessa forma, em atenção ao pedido formulado por
essa Unidade - SEIC, expresso o entendimento, em
conformidade com a Unidade Técnica, pela insuficiência dos
documentos apresentados para comprovar a qualificação
técnica exigida no edital, o que deve ensejar a não aceitação
da proposta apresentada pela empresa IDEALLIZE EIRELI,
inscrirta no CNPJ 15.177.131/0001-16. 

Atenciosamente.
 

           
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/10/2020, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0786251 e o código CRC 465E9354.

0008814-33.2019.6.02.8000 0786251v1
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PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Análise planilhas. Contratação direta. Apoio TI. Eleições 2020.

 

Parecer nº 1943 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de pretensa contratação direta

de empresa para fornecimento de mão-de-obra para atuação
em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação - Eleições 2020,
tendo em vista o fracasso do Pregão Eletrônico n° 60/2020,
lastreada na Decisão da Presidência, Decisão nº 2365 / 2020 -
TRE-AL/PRE/GPRES (0777100).

Em continuidade ao anunciado no Parecer nº 1925
/ 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE (0785270), em virtude da
desclassificação da 2ª proposta mais vantajosa, Despacho
GSAD - 0786251, procederemos à análise da 3ª proposta mais
vantajosa, apresentada pela empresa  RBF Empreendimentos
e Serviços Eireli - EPP, CNPJ nº 09.193.807/0001-
62 (0784399), pela opção de lucro presumido, no valor total
de R$ 106.260,44 (cento e seis mil duzentos e sessenta reais e
quarenta e quatro centavos).

Em análise das planilhas apresentadas pela citada
empresa, 0784399, observamos:

1. Risco Acidente de Trabalho - RAT - Como se
observa da documentação extraída da GFIP, competência
08/2020, presente em outro procedimento de contratação,
0003807-72.2020.6.02.8502, o RAT ajustado da empresa
corresponde ao percentual de 1%. Desta forma, o item g -
Seguro acidente de trabalho, do submódulo 4.1 - Encargos
previdenciários, FGTS e outras contribuições deve ser
alterado de 0,5% para 1,0%, em alinhamento à documentação
apresentada;

2. Transporte - A empresa apresentou, em todas as
planilhas, estimativa de custo considerando o valor da
passagem no montante de R$ 4,10 (quatro reais e dez
centavos), o que não representa a realidade da tarifa de
transporte urbano de Maceió, R$ 3,65 (três reais e sessenta e
cinco centavos);

3. ISS - Foi apresentado o percentual de 5% (cinco
por cento), no entanto, o código tributário de Maceió estabele
o percentual de 2% (dois por cento) para o serviço de suporte
técnico em informática, inclusive instalação, configuração e
manutenção deprogramas de computação e bancos de dado;

4. Tributos (PIS, COFINS e ISS) - Os tributos foram
calculados de forma equivocada. Assim, o total informado na
planilha de composição do valor mensal, R$ 6.347,26 (seis mil
trezentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), não
corresponde ao somatório dos seus módulos, R$ 6.731,98
(seis mil setecentos e trinta e um reais e noventa e oito
centavos), a seguir:

Módulos Valor
Módulo 1 R$ 3.065,00
Módulo 2 R$ 455,00
Módulo 3 R$ 384,72
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Módulo 4 R$ 2.171,43
Módulo 5 R$ 655,83

Total Apurado R$ 6.731,98
Total

informado R$ 6.347,26

 
 
 

Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI

 
De acordo.
À SEIC.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 15/10/2020, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 15/10/2020, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0786333 e o código CRC 2B4BBFC7.

0008814-33.2019.6.02.8000 0786333v8
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E-mail - 0786474

Data de Envio: 
  15/10/2020 13:45:18

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

Para:
    contato@ideallizeservicos.com.br

Assunto: 
  Encaminhamento de informação. Despacho Secretaria de Administração. PA 0008814-33.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Encaminhamos, em anexo, os termos do Despacho oriundo da Secretaria de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, em sua integralidade, acerca da instrução da contratação direta em
andamento, objetivando a prestação dos serviços de Apoio de TI para as eleições 2020, em razão do
fracasso do Pregão Eletrônico 60/2020.

Colocamo-nos à disposição e agradecemos a participação da Ideallize Eireli.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
seic@tre-al,jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br

Anexos:
    Despacho_0786251.html
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E-mail - 0786501

Data de Envio: 
  15/10/2020 14:01:13

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

Para:
    rbfempreendimento@gmail.com
    rbf.licitacoes@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação de ajuste Planilha de Custos. PA 0008814-33.2019

Mensagem: 
  .Prezados Senhores,

Tendo em vista o Parecer 1943/2020 TRE/PRE/ACAGE, que encaminhamos em anexo em sua
integralidade, solicitamos o envio dos ajustes referentes às obervações apontadas pela Assessoria de
Apoio à Gestão do TRE/AL, relativos ao preenchimento da Proposta - Planilha de Custos apresentada pela
RBF Empreendimentos e Serviços Eireli - EPP, CNPJ nº 09.193.807/0001-62, até às 17 horas de hoje, por
email, objetivando a contratação direta dos serviços de Apoio de TI, em razão do fracasso do Pregão
Eletrônico 60/2020. 

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br

Anexos:
    Parecer_0786333.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2020.
À COINF,
Senhor Coordenador,
 
Diante do Despacho GSAD 0786251 e Parecer 1943

ACAGE 0786333, encaminhamos os autos em paralelo a essa
Coordenadoria, para análise da qualificação técnica
apresentada pela empresa RBF Empreendimentos e Serviços
Eireli - EPP, CNPJ nº 09.193.807/0001-62 ( 0784487) - terceira
proposta mais vantajosa na instrução de contratação direta
dos serviços de Apoio de TI, em razão do fracasso do Pregão
Eletrônico 60/2020.

Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 15/10/2020, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 15/10/2020, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0786504 e o código CRC 1CDD5099.

0008814-33.2019.6.02.8000 0786504v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2020.
À SEIC e ACAGE
 
Sr. Chefe e Sra. Assessora,
 
Em atenção ao Despacho SEIC 0786504 , informo,

sem prejuízo doutros pontos, quanto aos:
 
Atestados de Capacidade Técnica da RBF

Empreendimentos e Serviços Eireli - EPP, CNPJ nº
09.193.807/0001-62 (0784487), conforme sequência no
evento:

 
Atestado de Capacidade Técnica 04/2019: a priori e

smj, não guarda identidade com o que busca este Regional;
Atestado de Capacidade Técnica Contrato

05/2013:  a priori e smj, não guarda identidade com o que
busca este Regional;

Atestado de Capacidade Técnica 01/2019: a priori e
smj, guarda identidade com o que busca este Regional, vez
que lista serviços Técnicos em Informática e Serviços
Técnicos Operacional III;

Atestado de Capacidade Técnica Contrato
06/2009: a priori e smj, não guarda identidade com o que
busca este Regional;

Atestado de Capacidate Técnica Contrato
004/2009:  a priori e smj, não guarda identidade com o que
busca este Regional;

Atestado de Capacidate Técnica Contratos
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27/28/29/30-2014:  a priori e smj, não guarda identidade com
o que busca este Regional;

Por fim, Contrato 06/2009, não se trata de Atestado
de Capacidade Técnica. Todavia, seu objeto,  a priori e smj,
não guarda identidade com o que busca este Regional;

 
 
Mais uma vez, por oportuno e pertinente, registro

que no Edital nº 60/2020 (0753768), este Regional, sem
prejuízo de outros pontos e aspectos, consignou:

 
"9.10.3. Qualificação técnica: No mínimo
um atestado ou declaração de capacidade
técnica, em nome da licitante, expedidos
por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprovem ter a licitante
fornecido serviços compatíveis em
características com os objetos da
presente licitação.

9.10.3.1. A empresa deverá
apresentar comprovação de
capacidade técnica através de
certidões ou atestados de serviços
similares de complexidade logística,
qualificação de mão de obra e
operacional equivalente ou
superior."

 
E no Termo de Referência, parte integrante do

Edital:
 

"2.4 Premissas de Perfil
O Apoio de TI deve ser capaz de atuar,
sempre que possível, com orientações
básicas e/ou repassadas por meio de
contato telefônico com o suporte próprio
de TI do Regional, como já refalado em
número reduzido.
Neste contexto, tem-se em mente, com
base na convenção coletiva de trabalho
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abaixo discriminada, disponível em
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/,
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:
AL000192/2019 DATA DE REGISTRO NO
MTE: 24/09/2019 NÚMERO DA
SOLICITAÇÃO: MR043058/2019 NÚMERO
DO PROCESSO: 46201.003443/2019-13
DATA DO PROTOCOLO: 20/09/2019
O perfil de: Técnico em Informática -
Jornada de 8h diárias, para acompanhar a
jornada normal de trabalho da Justiça
Eleitoral dentro do período eleitoral."
(Grifo meu)

 
Por fim, sugere-se, caso subsista dúvida, o

encaminhamento à Cogestão e/ou Fiscalização Administrativa
e Técnica, designadas pela Decisão 2435/2020 (0783500).

 
Atenciosamente.

 
 

Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 15/10/2020, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0786626 e o código CRC 042E9ACB.

0008814-33.2019.6.02.8000 0786626v1
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15/10/2020 Yahoo Mail - [seic] Solicitação de ajuste Planilha de Custos. PA 0008814-33.2019

1/1

[seic] Solicitação de ajuste Planilha de Custos. PA 0008814-33.2019

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 15 de outubro de 2020 15:15 BRT

RBF - PLANILHA DE CUSTOS - TRE AL - LUCRO PRESUMIDO - REV001.pdf
681.6kB

Boa Tarde!

Prezados, 

Em conformidade com a solicitação de ajustes em nossa Planilha de Custos, enviamos em anexo a mesmo para análise e
ressaltamos que no Módulo 03 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS o valor de R$ 455,00 informado em vosso parecer
não bate para os custos de 26 dias conforme fórmula constante em Vossa Planilha a qual nos foi enviada após termos
aceitado participar do Processo de Contratação Direta, com isso o valor interfere no quadro geral do
módulo 4 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS.

At. te,

Anderson Leão.
Assistente em Licitações - RBF

Em qui., 15 de out. de 2020 às 14:01, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

.Prezados Senhores,
 
Tendo em vista o Parecer 1943/2020 TRE/PRE/ACAGE, que encaminhamos em anexo em sua integralidade,
solicitamos o envio dos ajustes referentes às obervações apontadas pela Assessoria de Apoio à Gestão do TRE/AL,
relativos ao preenchimento da Proposta - Planilha de Custos apresentada pela RBF Empreendimentos e Serviços Eireli
- EPP, CNPJ nº 09.193.807/0001-62, até às 17 horas de hoje, por email, objetivando a contratação direta dos serviços
de Apoio de TI, em razão do fracasso do Pregão Eletrônico 60/2020. 
 
Atenciosamente,
 
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2020

PROCESSO Nº 0008814-33.2019.6.02.8000

 Parecer 1870/2020

UF: AP CEP: 68904-053

BANCO: BRASIL S/A

Subitem Descrição Período Dias Valor Mensal
Valor 

proporcional

Quantitativo de 

funcionários
Valor Total

1 Contratação e Treinamento  R$               5.783,86 

2 Valor Mensal – 1ª T 01/11/20 a 18/11/20 18  R$        6.359,28  R$        3.815,57 23  R$             87.758,02 

3 Horas Extras – 1º  Turno  R$                   -    R$                          -   

 R$             93.541,88 

4 Valor Mensal – 2ª T 19/11/20 a 30/11/20 12  R$        6.359,28  R$        2.543,71 5  R$             12.718,56 

5 Horas Extras – 2º  Turno  R$                   -    R$                          -   

 R$             12.718,55 

 R$        106.260,43 

ALAGOAS-AL

Quantidade

23

Quantidade

PROPOSTA
PODER JUDICIÁRIO

Tipo de Licitação: CONTRATAÇÃO DIRETA

Modo de Disputa: REGIÃO DE ALAGOAS -AL

IDENTIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: RBF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP

ENDEREÇO: Rua: Amadeu Gama, nº 1953, Bairro Universidade - Macapá

TELEFONE: (096) 9 - 9 98127 - 5461

REPRESENTANTE LEGAL: ALYSSON WANDER FLORÊNCIO DA SILVA            CI: 272.243-SSP/AP             CPF: 658.729.592-49

PREGOEIRO: TEL: (96) 99172-1911 / 98418-1437

DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 4434-2 CONTA: 11.135-X

VALOR TOTAL DO 1º + 2° TURNO

EMAIL: rbfempreendimento@gmail.com

VALOR TOTAL DO 1º TURNO

VALOR TOTAL DO 2º TURNO

CUSTOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

 R$                                                106.260,43 (Cento e seis mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e três centavos.)

INDICAÇÃO DOS SINDICATOS, ACORDOS, CONVENÇÕES OU DISSÍDIOS COLETIVOS DE TRABALHO

* indicação dos sindicatos no resumo

PRODUTIVIDADE ADOTADA/OBEJETO

HOMEM/MÊS

Contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de

armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas neste edital

e seus anexos.

QUANTIDADE DE PESSOAL

Função

ASSISTENTE DE INFORMATICA

RELAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Material Especificação

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do seu envio ao TER - AL

1. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos/Apêndices, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades

especificadas no Termo de Referência.

2. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, façam parte do fornecimento dos materiais, tais como gastos da empresa com

suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa

inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

3. Declaro serem verdadeiras todas as informações descritas nesta proposta, e que a menos de ocorrência de força maior serão mantidos os termos aqui presentes durante toda a

vigência do contrato.

MACAPÁ - AP, 13 de outubro de 2020.
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Serviço Subitem Descrição Período Dias Valor Mensal
Valor 

proporcional

Quantitativo de 

funcionários
Valor Total

1 Contratação e Treinamento  R$                5.783,86 

2 Valor Mensal – 1ª T
01/11/20 a 

18/11/20
18  R$       6.359,28  R$       3.815,57 23  R$              87.758,02 

3 Horas Extras – 1º  Turno  R$                 -    R$                          -   

 R$              93.541,88 

4 Valor Mensal – 2ª T
19/11/20 a 

30/11/20
12  R$       6.359,28  R$       2.543,71 5  R$              12.718,56 

5 Horas Extras – 2º  Turno  R$                 -    R$                          -   

 R$              12.718,55 

106.260,43R$      

VALOR TOTAL DO 1º TURNO

VALOR TOTAL DO 2º TURNO

MACAPÁ - AP, 13 de outubro de 2020.
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TOTAL TURNO 1° + TURNO 2°
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Qtde.

1

1

18
5

23
23

Qtde. Unitário

1 2.500,00

Descrição Qtde. Dias Unitário

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 0 994,73R$  

Mesas computadores 4 0 -R$  

Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 0 -R$  

Carteiras e Cadeiras 30 0 -R$  

Sistema de Som Ambiente 1 0 -R$  

Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 0 -R$  

Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 0 -R$  

Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1 0 -R$  

Descrição Qtde. Unitário

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 18 55,40

Descrição Qtde. Unitário

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 8,20

Descrição Qtde. Unitário

Alimentação para os treinandos, conforme valor constante na convenção 23 21,50

Descrição Qtde. Unitário

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 23 6,20

Biscoito, Água, Café e Copos Descartáveis 23 0,97

Garrafa Água 1 10,00

Manuais 23 11,08

MACAPÁ - AP, 13 de outubro de 2020.

PLANILHA DE TREINAMENTO E CUSTOS CONTRATUAIS

Treinamento – Técnico em Informática – 8 horas

Valor total

 R$                               2.500,00 

 R$                                  994,73 

 R$                                  997,13 
 R$                                    41,00 

 R$                                  494,50 

 R$                                  429,71 6. Alunos 18,68

Incidência Tributária (5,65%)  R$                                  326,79 

Preço Total  R$                         5.783,86 

Total  R$                      5.457,07 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Descrição Total

Custos com organização para treinamento da equipe conforme atividades estabelecidas no edital  R$                       2.500,00 

Total  R$                  2.500,00 

2. Ambientes do treinamento

Total

 R$                          994,73 

 R$                                  -   

 R$                                  -   

 R$                                  -   

 R$                                  -   

 R$                                  -   

 R$                                  -   

 R$                                  -   

Total

Total  R$                     994,73 

3. Transporte intermunicipal

Total

 R$                                               41,00 

 R$                22,31 

 R$                                                     997,20 

Total  R$                                             997,20 

5. Refeição

Total

 R$                                                     494,50 

4. Transporte intermunicipal

Total

 R$                                                       41,00 

 R$                10,00 

 R$              254,84 

Total  R$          429,75 

Total  R$                                             494,50 

6. Material por aluno e por posto de trabalho

Total

 R$              142,60 

Descrição

1. Gestão do treinamento

2. Ambientes do treinamento

3. Transporte intermunicipal
4. Transporte municipal

5. Refeição

Valor unitário

2.500,00

994,73

55,40
8,20

21,50
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(       ) Terceirizada                                                                     

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

1

2

3

4

1. Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A -R$                      -R$                      

B

-R$                      

Percentual

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas

Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01/06/2019

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : Lucro Presumido

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Técnico em Informática – 8 horas

Salário normativo da categoria profissional 3.065,00R$                                                

Técnico em Informática – 

8 horas
Posto 1

Tipo da contratação:  

Regime Tributário:                             

MÃO DE OBRA

Discriminação dos Serviços contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação 

nos cartórios eleitorais, locais de armazenamento e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas 

neste edital e seus anexos.

Sindicato da categoria

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO 

DA UNIDADE DE MEDIDA)

Dia 13/10/2020 - 9h00h - CONTRATAÇÃO DIRETA

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 13/10/2020

Município/UF Maceió/AL

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000192/2019

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

(   x    ) Lucro Presumido(       ) Lucro Real

(       ) Regime da CLT

PROCESSO Nº 0008814-33.2019.6.02.8000

Licitação nº: 60 / 2020

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor dos serviços

Outros (especificar):

Total

Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502
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A

-R$                      

1. DADOS VALOR (R$)

A 3.065,00R$             3.065,00R$             

B

C

D

3.065,00R$             

VALOR (R$)

A 5,90R$                    

B 503,10R$                

C

D

E

F

509,00R$                

VALOR (R$)

A 37,79R$                  

B 5,85R$                    

C 327,75R$                

D 13,33R$                  

384,72R$                

4.1. % VALOR (R$)

A 20,00% 613,00R$                

B 1,50% 45,97R$                  

C 1,00% 30,65R$                  

D 0,20% 6,13R$                    

E 2,50% 76,62R$                  

F 8,00% 245,20R$                

G 1,00% 30,65R$                  

H 0,60% 18,39R$                  

34,80% 1.066,61R$             

VALOR (R$)

A 255,42R$                

B
88,89R$                  

344,30R$                

13º (décimo terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 

salário

TOTAL

INCRA

Salário-educação

FGTS

Seguro acidente do trabalho

SEBRAE

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

TOTAL

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Transporte Cálculo = (2 x 3,65 x 26 dias) = R$ 189,80 - (6% *SB) = 183,90 = 5,90

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) = Cálculo( (26*21,50)*0,9)

Assistência médica e familiar

Auxílio-Creche

Seguro de vida, invalidez e funeral

Salário-base

Adicional de periculosidade

Adicional de insalubridade

Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

TOTAL

3. INSUMOS DIVERSOS

Uniformes (Crachá e Camiseta)

Álcool em gel 70° INPM – 1 unidade

Máscaras Descartáveis (3 caixas)

Outros (marcador permanente - 1 e sacos de lixo -1)

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

INSS

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502
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VALOR (R$)

A 2,27R$                    

B
0,79R$                    

B.1
7,70R$                    

10,76R$                  

VALOR (R$)

A 140,48R$                

B 11,24R$                  

C 64,43R$                  

64,43R$                  

-R$                      

D 2,98R$                    

E 1,04R$                    

F 5,86R$                    

5,86R$                    

-R$                      

226,02R$                

VALOR (R$)

A 340,56R$                

B 42,57R$                  

C 0,64R$                    

D 8,51R$                    

E 10,22R$                  

F

402,49R$                

G 140,07R$                

542,56R$                

VALOR (R$)

4.1 1.066,61R$             

4.2 344,30R$                

4.3 10,76R$                  

4.4 226,02R$                

4.5 542,56R$                

2.190,25R$             

5. % VALOR (R$)

A 1,80% 110,54R$                

B 2,00% 125,19R$                

C 5,65%

Lucro

Tributos

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Custos indiretos

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

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

ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

13º (décimo terceiro) salário

Ausência por doença

Licença-paternidade

Ausências legais

Ausência por acidente de trabalho

Outros (especificar)

Subtotal

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

F.1 – FGTS (40%)

F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente

Férias e terço constitucional de férias

Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

Aviso-prévio trabalhado

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

Afastamento maternidade

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 

durante os 120 dias de licença-maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão

Aviso-prévio indenizado

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade

Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502
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C.1

0,65% 41,34R$                  

3,00% 190,78R$                

0,00% -R$                      

C.2

C.2 2,00% 127,19R$                

595,03R$                

 (R$)

A 3.065,00R$             

B 509,00R$                

C 384,72R$                

D 2.190,25R$             

E 595,03R$                

6.359,28R$             

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)

Módulo 1 – Composição da remuneração

Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

Módulo 3 – Insumos diversos

Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

MACAPÁ - AP, 13 de outubro de 2020.

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS)

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

Tributos federais

PIS

COFINS

INSS

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502
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(       ) Terceirizada                                                                     

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

1

2

3

4

1. Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A -R$                      -R$                      

B

-R$                      

Percentual

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

PROCESSO Nº 0008814-33.2019.6.02.8000

Licitação nº: 60 / 2020

Dia 13/10/2020 - 9h00h - CONTRATAÇÃO DIRETA

Discriminação dos Serviços contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação 

nos cartórios eleitorais, locais de armazenamento e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas 

neste edital e seus anexos.

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 13/10/2020

Município/UF Maceió/AL

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000192/2019

Sindicato da categoria

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO 

DA UNIDADE DE MEDIDA)

Técnico em Informática – 

8 horas
Posto 1

Tipo da contratação:  

(       ) Regime da CLT

Regime Tributário:                             

(       ) Lucro Real (   x    ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Técnico em Informática – 8 horas

Salário normativo da categoria profissional -R$                                                        

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas

Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01/06/2019

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : Lucro Presumido

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor dos serviços

Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS
Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502
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A

-R$                      

1. DADOS VALOR (R$)

A -R$                      -R$                      

B

C

D

-R$                      

VALOR (R$)

A 189,80R$                

B 503,10R$                

C

D

E

F

692,90R$                

VALOR (R$)

A 37,79R$                  

B 5,85R$                    

C 327,75R$                

D 13,33R$                  

384,72R$                

4.1. % VALOR (R$)

A 20,00% -R$                      

B 1,50% -R$                      

C 1,00% -R$                      

D 0,20% -R$                      

E 2,50% -R$                      

F 8,00% -R$                      

G 1,00% -R$                      

H 0,60% -R$                      

34,80% -R$                      

VALOR (R$)

A -R$                      

B
-R$                      

-R$                      

INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Salário-base

Adicional de periculosidade

Adicional de insalubridade

Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Transporte

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

Assistência médica e familiar

Auxílio-Creche

Seguro de vida, invalidez e funeral

Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS

Uniformes (Crachá e Camiseta)

Álcool em gel 70° INPM – 1 unidade

Máscaras Descartáveis (3 caixas)

Outros (marcador permanente - 1 e sacos de lixo -1)

TOTAL

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

INSS

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

INCRA

Salário-educação

FGTS

Seguro acidente do trabalho

SEBRAE

TOTAL

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

13º (décimo terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 

salário

TOTAL
Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502
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VALOR (R$)

A -R$                      

B
-R$                      

B.1
-R$                      

-R$                      

VALOR (R$)

A -R$                      

B -R$                      

C -R$                      

-R$                      

-R$                      

D -R$                      

E -R$                      

F -R$                      

-R$                      

-R$                      

-R$                      

VALOR (R$)

A -R$                      

B -R$                      

C -R$                      

D -R$                      

E -R$                      

F

-R$                      

G -R$                      

-R$                      

VALOR (R$)

4.1 -R$                      

4.2 -R$                      

4.3 -R$                      

4.4 -R$                      

4.5 -R$                      

-R$                      

5. % VALOR (R$)

A 5,00% 53,88R$                  

B 5,00% 56,58R$                  

C 5,65%

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade

Afastamento maternidade

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 

durante os 120 dias de licença-maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão

Aviso-prévio indenizado

Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

Aviso-prévio trabalhado

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

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

F.1 – FGTS (40%)

F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente

Férias e terço constitucional de férias

Ausência por doença

Licença-paternidade

Ausências legais

Ausência por acidente de trabalho

Outros (especificar)

Subtotal

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

ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

13º (décimo terceiro) salário

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Custos indiretos

Lucro

Tributos

Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502
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C.1

0,65% 5,53R$                    

3,00% 25,54R$                  

0,00% -R$                      

C.2

C.2 2,00% 17,03R$                  

158,56R$                

 (R$)

A -R$                      

B 692,90R$                

C 384,72R$                

D -R$                      

E 158,56R$                

851,46R$                

Tributos federais

PIS

COFINS

INSS

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS)

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)

Módulo 1 – Composição da remuneração

Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

Módulo 3 – Insumos diversos

Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL

MACAPÁ - AP, 13 de outubro de 2020.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2020.
À ACAGE,
Senhora Assessora-Chefe,
 
Encaminhamos os presentes autos, após juntada de email

(0786769) e planilha de custos (0786773) enviados pela empresa
RBF Empreendimentos e Serviços Eireli, em decorrência do Parecer
ACAGE 1943/2020.

Destacamos observação da empresa constante do email
supramencionado:

"ressaltamos que no Módulo 03 - BENEFÍCIOS
MENSAIS E DIÁRIOS o valor de R$ 455,00 informado
em vosso parecer não bate para os custos de 26 dias
conforme fórmula constante em Vossa Planilha a
qual nos foi enviada após termos aceitado participar
do Processo de Contratação Direta, com isso o valor
interfere no quadro geral do módulo 4 ENCARGOS
SOCIAIS E TRABALHISTAS".

À apreciação.
 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 15/10/2020, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 15/10/2020, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0786778 e o código CRC 335B01F7.

0008814-33.2019.6.02.8000 0786778v1
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PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Análise planilhas. Contratação direta. Apoio TI. Eleições 2020.
 

Parecer nº 1959 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de pretensa contratação direta

de empresa para fornecimento de mão-de-obra para atuação
em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação - Eleições 2020,
tendo em vista o fracasso do Pregão Eletrônico n° 60/2020,
lastreada na Decisão da Presidência, Decisão nº 2365 / 2020 -
TRE-AL/PRE/GPRES (0777100).

Retornam os autos com apresentação de novas
planilhas, 0786773, após os apontamentos registrados em
nossa última análise, Parecer nº 1943 / 2020 - TRE-
AL/PRE/ACAGE (0786333), que, após análise, observamos:

Tributos (PIS, COFINS e ISS) - Permanece o
equívoco nos cálculos do tributos. Assim, o total informado na
planilha de composição do valor mensal, R$ 6.359,28 (seis mil
trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos),
não corresponde ao somatório dos seus módulos, R$ 6.744,00
(seis mil setecentos e quarenta e quatro reais), a seguir:

Módulos (R$)
Módulo 1 R$ 3.065,00
Módulo 2 R$ 509,00
Módulo 3 R$ 384,72
Módulo 4 R$ 2.190,25
Módulo 5 R$ 595,03

Total Apurado R$ 6.744,00
Total informado R$ 6.359,28

 

 

Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI

 
De acordo.
À SEIC.

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 16/10/2020, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 16/10/2020, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0787312 e o código CRC BBECAD0F.

0008814-33.2019.6.02.8000 0787312v2
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E-mail - 0787396

Data de Envio: 
  16/10/2020 13:08:51

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

Para:
    rbfempreendimento@gmail.com
    rbf.licitacoes@gmail.com

Assunto: 
  Nova correção Planilha de Custos. PA 0008814-33.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Tendo em vista o novo Parecer referente às Planilhas de Custo elaboradas pela RBF para a contratação
direta de apoio de TI, para as eleições 2020, e a urgência na conclusão do procedimento,
encaminhamos, mais uma vez e desta vez, em definitivo, o Parecer ACAGE 1959/2020 do TRE/AL (em
anexo), para mais uma chance de ajuste nesse ponto da planilha, que supomos seja de formulação - a
soma não bate, conforme anotado:

"Tributos (PIS, COFINS e ISS) - Permanece o equívoco nos cálculos do tributos. Assim, o total informado na
planilha de composição do valor mensal, R$ 6.359,28 (seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e
oito centavos), não corresponde ao somatório dos seus módulos, R$ 6.744,00 (seis mil setecentos e
quarenta e quatro reais)", conforme PARECER ACAGE 1959/2020, em anexo.

O prazo para envio, na forma do Edital, é de 2 horas, sob pena de desclassificação.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br

Anexos:
    Parecer_0787312.html
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De: RBF EMPREENDIMETOS <rbf.licitacoes@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 16/10/2020 02:03 PM
Assunto: [seic] Nova correção Planilha de Custos. PA 0008814-33.2019

Prezados,

Infelizmente ao fazer a soma do Quadro de Resumo, esquecemos de inserir na fórmula o valor do Módulo 03.
Essa desatenção fez com que o nosso valor ofertado ficasse onerado e pelo exposto solicitamos nossa desclassificação.

At. te,

Anderson Leão.  

Em sex., 16 de out. de 2020 às 13:09, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados Senhores,
 
Tendo em vista o novo Parecer referente às Planilhas de Custo elaboradas pela RBF para a contratação direta de
apoio de TI, para as eleições 2020, e a urgência na conclusão do procedimento,
encaminhamos, mais uma vez e desta vez, em definitivo, o Parecer ACAGE 1959/2020 do TRE/AL (em anexo), para mais
uma chance de ajuste nesse ponto da planilha, que supomos seja de formulação - a soma não bate, conforme anotado:
 
"Tributos (PIS, COFINS e ISS) - Permanece o equívoco nos cálculos do tributos. Assim, o total informado na planilha
de composição do valor mensal, R$ 6.359,28 (seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos),
não corresponde ao somatório dos seus módulos, R$ 6.744,00 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais)",
conforme PARECER ACAGE 1959/2020, em anexo.
 
O prazo para envio, na forma do Edital, é de 2 horas, sob pena de desclassificação.
 
Atenciosamente,
 
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
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Anexados:

Arquivo: RBF - PLANILHA DE CUSTOS - TRE AL - LUCRO PRESUMIDO -
REV003 - DESCLASSIFICAÇÃO..pdf

Tamanho:
682k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2020.
À ACAGE,
 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Diante do pedido de desclassificação da Empresa RBF

Empreendimentos, evento 0787506, encaminhamos para análise a
proposta/planilha da Empresa VR Consultoria Ltda, CNPJ nº
12.278.191/0001-50 (0784565), terceira e última classificada dentro
da estimativa do pregão fracassado.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 16/10/2020, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0787579 e o código CRC DFC627A6.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Análise planilhas. Contratação direta. Apoio TI. Eleições 2020.

 

Parecer nº 1962 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de pretensa contratação direta

de empresa para fornecimento de mão-de-obra para atuação
em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação - Eleições 2020,
tendo em vista o fracasso do Pregão Eletrônico n° 60/2020,
lastreada na Decisão da Presidência, Decisão nº 2365 / 2020 -
TRE-AL/PRE/GPRES (0777100).

Em atenção ao Despacho SEIC (0787579) e em
continuidade ao anunciado no Parecer nº 1925 / 2020 - TRE-
AL/PRE/ACAGE (0785270) e no Parecer nº 1943 / 2020 - TRE-
AL/PRE/ACAGE (0786333), em virtude da desclassificação da
3ª proposta mais vantajosa, Despacho SEIC - 0787579,
procederemos à análise da 4ª proposta mais vantajosa,
apresentada pela empresa  VR Consultoria Ltda, CNPJ nº
12.278.191/0001-50 (0784565), no valor total de R$
109.963,92 (cento e nove mil novecentos e sessenta e três
reais e noventa e dois centavos).

Em análise das planilhas apresentadas pela citada
empresa, 0784565, observamos um pequeno equívoco no
valor estimada para o 2º Turno, constante da Proposta de
Preço, considerando o valor mensal do posto e os
quantitativos de dias do período (30) e de funcionários (5),
abaixo:

Descrição Período Valor
mensal

Valor
proporcional

Quantitativo
de funcionários

Valor
apurado

Valor
informado
(Proposta
de Preço)

Valor
Mensal –

2ª T

19/11/20
a

30/11/20
R$

6.621,80 R$ 2.648,72 5 R$
13.243,60

R$
13.130,54

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
À SEIC.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 16/10/2020, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 16/10/2020, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0787610 e o código CRC 8797CB27.
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E-mail - 0787899

Data de Envio: 
  16/10/2020 19:26:51

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

Para:
    contato@promaxima.com.br

Assunto: 
  Encaminhamento de Parecer TRE/AL - ACAGE 1962/2020. Contratação Direta Apoio de TI. PA 0008814-
33.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Encaminhamos em anexo Parecer ACAGE 1962/2020, referente à análise da proposta/planilha de custos
apresentada pela VR Consultoria Ltda, CNPJ nº 12.278.191/0001-50, para a contratação direta dos serviços
de apoio de TI, para as eleições 2020, e solicitamos o ajuste da referida planilha no valor estimado para o
2º turno.

Devido ao prazo exíguo que temos para a efetivação da contratação, pedimos que o retorno se dê até às
10h do próximo dia útil, segunda-feira, dia 19/10/2020.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br

Anexos:
    Parecer_0787610.html
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 17.278.191/0001-50
Razão Social: VR CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/04/2021

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 21/03/2021
FGTS 06/11/2020
Trabalhista Validade: 10/04/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/11/2020
Receita Municipal Validade: 13/12/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

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

Emitido em: 16/10/2020 19:51 de
CPF: 255.885.916-15      Nome: MARIA MARCIA LEITE DE MELO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
17.278.191/0001-50
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
10/12/2012 

 
NOME EMPRESARIAL 
VR CONSULTORIA LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
43.99-1-01 - Administração de obras 
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV FERNANDES LIMA 

NÚMERO 
8 

COMPLEMENTO 
SALA 603 EDIF CENTENARIO OFFICE 

 
CEP 
57.055-000 

BAIRRO/DISTRITO 
FAROL 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FINANCEIRO@PROMAXIMA.COM.BR 

TELEFONE 
(82) 3028-6900 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
10/12/2012 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/10/2020 às 10:23:24 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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E-mail - 0787949

Data de Envio: 
  16/10/2020 21:30:10

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

Para:
    contato@promaxima.com.br

Assunto: 
  Solicitação de envio de documentação habilitatória. Contratação direta Apoio de TI. Eleições 2020. PA
0008814-33.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

A fim de agilizarmos as análises dos documentos habilitatórios necessários à contratação direta dos
Serviços de Apoio de TI para as eleições 2020, na forma do Edital 51 do Pregão Eletrônico 60/2020
fracassado, que anexamos ao presente, solicitamos que nos sejam enviados os seguintes documentos,
logo após a entrega da Planilha de Custos ajustada solicitada.

Serão necessários:

Termo de Sigilo, conforme modelo constante do Anexo X do Edital;

Dados da Empresa e do Representante (Planilha de dados para contratação), conforme Anexo VII do
Edital;

Consulta ao cadastro do SICAF do sócio majoritário da empresa e cópia RG ou CNH (Cláusula 10 do Edital).
Na falta do SICAF, CND conjunta RFB;
Consulta ao cadastro do TCU e CNJ do sócio (Cláusula 11) 

Verificar cláusulas 9.10.2.1 e 9.10.2.2 do Edital, quanto ao enquadramento da empresa;

Ato Constitutivo da empresa ou Contrato Social vigente, registrado na Junta Comercial, se Eireli, ou no
caso em que se enquadrar a empresa (Cláusula 9.10.1 do Edital);
Certidão de falência, expedida em até 90 dias (Cláusula 9.10.4, b);

Declaração de Inexistência de Nepotismo, conforme modelo em anexo (e que enviaremos a seguir em
formato editável, para facilitar);
Declaração de Ciência e concordância com os termos da Cláusula 3.4 do Edital, conforme modelo que
anexamos (e também enviaremos em formato editável);

Pedimos, por fim, que sejam verificadas todas as demais cláusulas de habilitação do Edital, lembrando
que já temos nos autos o SICAF da empresa, o cartão de CNPJ da empresa, Atestados de Capacidade
Técnica, Balanço Patrimonial e certidão da Junta Comercial.

Informamos que documentos complementares poderão ser solicitados, após análise contábil, financeira
ou jurídica.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br

Anexos:
    Declaração cláusula 3.4 Edital.pdf
    Modelo_Declaracao_inexistencia_de_nepotismo._Pessoa_Juridica.pdf
    Edital_0753768_60___pe___tecnicos_de_eleicao___PA_0008814_33.2019.pdf
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[seic] Encaminhamento de Parecer TRE/AL - ACAGE 1962/2020. Contratação Direta Apoio de TI.
PA 0008814-33.2020

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 19 de outubro de 2020 09:15 BRT

Bom dia, Sra. Márcia.

Pelo fato da convocação ter sido após às 18h do dia 16/10/2020 (sexta feira) e em seguida vindo o final de
semana, está muito curto o tempo para o ajuste das planilhas.

Portanto, solicito o aumento para 24h o envio do reajuste das planilhas.

Grato

Atenciosamente,

---- Ativado Sex, 16 out 2020 19:26:52 -0300 TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES_
<seic@tre-al.jus.br> escreveu ----

Prezados Senhores, 

Encaminhamos em anexo Parecer ACAGE 1962/2020, referente à análise da proposta/planilha de custos
apresentada pela VR Consultoria Ltda, CNPJ nº 12.278.191/0001-50, para a contratação direta dos
serviços de apoio de TI, para as eleições 2020, e solicitamos o ajuste da referida planilha no valor
estimado para o 2º turno. 

Devido ao prazo exíguo que temos para a efetivação da contratação, pedimos que o retorno se dê até às
10h do próximo dia útil, segunda-feira, dia 19/10/2020. 

Atenciosamente, 

Maria Márcia Leite de Melo 
Seção de Instrução de Contratações - SEIC 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38 
seic@tre-al.jus.br 
marcialmelo@yahoo.com.br 

-- 
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to
contato+unsubscribe@promaxima.com.br. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que, diante das
ocorrências neste procedimento de contratação direta, objetivando a
prestação dos serviços de apoio de TI para as eleições de 2020, em
que foram desclassificadas as três primeiras melhores propostas,
restando apenas a proposta da empresa VR Consultoria, cuja análise
da Planilha - Parecer ACAGE 1962 (0787610) recomenda o ajuste da
planilha de custos apresentada e, não havendo melhor
alternativa para esta Seção de Instrução de Contratações - SEIC no
momento, considerando-se a exiguidade do prazo para a contratação,
concedemos o prazo requerido pela empresa, conforme
evento 0788646.

Maceió, 19 de outubro de 2020

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 19/10/2020, às 10:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 19/10/2020, às 10:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0788650 e o código CRC C753A26B.

0008814-33.2019.6.02.8000 0788650v4
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E-mail - 0788656

Data de Envio: 
  19/10/2020 10:07:53

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

Para:
    contato@promaxima.com.br

Assunto: 
  Concessão de prorrogação de prazo para envio ajuste planilhas. PA 0008814-33.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Em atenção à solicitação de prorrogação de prazo para envio das Planilhas de Custo ajustadas, conforme
recomentação do PARECER ACAGE 1962/2020, CONCEDEMOS o prazo requerido.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
marcialmento@yahoo.com.br

Anexos:
    E_mail_0788646_Email_VR_solicitando_prorrogacao_de_prazo._ACAGE_1962_2020._Contratacao_Direta_Apoio_de_TI._PA_0008814_33.2020.pdf
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa PROMAXIMA GESTAO
EMPRESARIAL. inscrita no CNPJ sob 0 ntimero 17.2‘/'8.191fOO01-50, situada na Av.
Joéo Davino, 321 — Loja 121 A. Jatiilica, Maceio - AL. CEP 57.035-554 prestou os
servigos de Atendimento Presencial e Remoto de Administragéo de Servidores
Windows Server 2003 e 2008 R2 Enterprise e Linux Ubuntu Server,
Gerenciamento de Redes Fisicas e Logicas, além da conservagéo e
manutengoes Preventivas e Corretivas em Desktops, Notebooks e lmpressoras,
no periodo de O2 de janeiro de 2013 até a presente data, sendo avaliados por nos de
forma plenamente satisfatoria.

Qtd Descrigio do Item r
\ 284 L Desktop

12 i Servidor
45 7 Noteboolf r
58 Teclado PIN

i -25 Palm HTC Touch 2 - Windows Mobile
17 DVR Standalone
36 Nobreak
280 Estabiiizador ‘
50 \ lmpressora HP Deskjet 2050
23 lmpressora MuItifunciona|
15 impressora Matricial
29 Leitor de Codigo de Barras ii‘
82 \ LeitorBiométrico
22 ‘ Balanga 150kg
58 Pinpad
IQ Switch (24 portas)

r 08 r Switch (518 portas)
‘ 12 \ Central telefonica

12 Paine! Eletronico
16 Dispensador de Senhas
21 Roteador Wireless
17 i Coletor de Dados
09 Roteador Wireless 120W
13 Projetor
115 Total

| 4 r

v
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0 Manutengiio Preventive de Desktop, Notebook e Servidor
0 Limpeza de pegas e periféricos
c Teste de funcionamento
2 Teste do circuito elétrico
o Atuailzagéo do sistema operacional e antivirus
0 Backup de Arquivos locais

Q Manutengéo Corretiva
0 Troca de pegas defeituosas
o Teste de funcionamento

o Gerenciamento de Redes
o Criagéo e gerenciamento dos usuérios do Active Directory
o lnstalagfio de Redes cabeadas
0 Configuragéo e Manutengéo de Roteadores e Switchs
0 Elaboragéo e execugao de projeto de redes estruturadas

0 Central de Servigo de Tl
0 lmplantagfio da Central de Servigos (ITIL)
cl Manutengéo da Central de Servigos

0 Manutengfio de Equipamentos Eletronicos
Q Manutengéo de No breaks e Estabilizadores
Q Manutengéo de Fontes de computadores
Q Manutengéo de Placas e Discos Rigidos
Q Manutengéo de Monitores e lmpressoras

Eguige Técnica:

are V Fungio
01 Analista cle Sistemas
04 Técnicos de lnformética
O2 Assistentes de lnformética
01 Analista de Redes
O1 I Técnico em Eletrénica

Maceié/AL, 15 de Janeiro de 2016

“ QMM
Ira Cardoso

uperinten ente Executiva

l l l-I 1.- l | l I r
I - 1l l i
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5ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA E 
 

CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA 
 

VR CONSULTORIA LTDA - EPP 
 
 

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, na melhor forma de 
 
direito os abaixo-assinados: 
 

1. VICTOR HUGO SOARES DA COSTA, brasileiro, casado sob o regime de 

comunhão parcial de bens, Analista de Sistema, natural de Porto Calvo, Estado 

de Alagoas, portador da Cédula de identidade RG n°. 1.674.828 SSP/AL, e 

inscrito no CPF/MF sob o Nº 032.412.854-13, nascido em 18/11/1980, residente 

e domiciliado na Rua Doutor Roland Simon, nº 336, Apto. 04 Condomínio San 

Rafael - Bairro Jatiúca, CEP 57035-552 município de Maceió no Estado de 

Alagoas, e; 

 
2. RAFFAEL DE GUSMÃO ATAÍDE ESCARPINI, brasileiro,  casado  sob o 

 
regime de comunhão parcial de bens, Analista de Sistema, natural de Porto 

Calvo, Estado de Alagoas, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH. 

N° 03588455231 DETRAN/AL e inscrito no CPF/MF sob o N° 046.318.174-37, 

nascido em 18/02/1987, residente e domiciliado na Avenida Senador Rui 

Palmeira, nº 516 – Bairro Ponta Verde – CEP: 57.035-250 no município de 

Maceió no estado de Alagoas. 

 
ÚNICOS SÓCIOS integrantes da Sociedade Limitada VR CONSULTORIA LTDA -

EPP, com sede na na Avenida Fernandes Lima, Nº 8, Edif. Centenário Office  – Sala 

603, Bairro: Farol, CEP: 57055-000, no Município de Maceió, Estado de Alagoas, 

registrada na JUCEAL – Junta Comercial do Estado de Alagoas sob o NIRE 

27200535113, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 17.278.191/0001-50, resolve promover a 

quinta alteração contratual nos termos e cláusulas seguintes: 

 
Da entrada e Saída de Sócio e Transferência das Quotas 

 
Cláusula l – ingressa na sociedade Natalia Barreto Carneiro Escarpini, brasileira, 

casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 23 de 

Julho de 1984, natural de Maceió, Estado de Alagoas, inscrita no CPF/MF sob o N° 

044.430.934-94 e portadora da cédula de identidade RG. N° 2001001197120 
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SEDS/AL, residente e domiciliado na Rua Senador Rui Palmeira, Nº 516, apto 506, 

Bairro: Ponta Verde, CEP: 57035-250, Municipio de Maceió, Estado de Alagoas, 

Retira-se da sociedade, Raffael de Gusmão Ataíde Escarpini, supra qualificada, 

cedendo e transferindo de forma onerosa, a totalidade de 100.000 (cem mil), quotas 

de capital integralizado que possui na sociedade para a sócia ingressante Natalia 

Barreto Carneiro Escarpini. 

 

Da Nova Distribuição do Capital Social 

 

Cláusula II - O capital social da sociedade permanece R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais), divido em 200.000,00 (duzentas mil) quotas nominais, subscritas e integralizada, 

em moeda corrente nacional, como segue:  

 

Victor Hugo Soares da Costa, com 100.000 (cem mil) quotas, no valor R$ 100.000,00 

(cem mil reais), representando 50% (cinquenta por cento) do capital social; 

 

Natalia Barreto Carneiro Escarpini, com 100.000 (cem mil) quotas, no valor R$ 

100.000,00 (cem mil reais), representando 50% (cinquenta por cento) do capital social. 

 

Cláusula III – A responsabilidade  de cada sócio fica restrita ao valor de suas quotas, 

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.  

 

 

 

 

 

Sócio Quotas Valor R$ Participação % 

Victor Hugo Soares da Costa 100.000 R$ 100.000,00 50% 

Natalia Barreto Carneiro Escarpini 100.000 R$ 100.000,00 50% 

Total 200.000 R$ 200.000,00 100% 
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Da Administração e desimpedimento. 

 

Cláusula IV - A administração da sociedade é exercida pelos sócios Victor Hugo 

Soares da Costa e Natalia Barreto Carneiro Escarpini, praticando todos os atos de 

administração em conjunto ou isoladamente, representando a sociedade, ativa e 

passivamente, judicial e extrajudicialmente. 

 
Cláusula V – Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão 

impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda 

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno; concussão, peculato ou contra a economia popular; 

contra o sistema financeiro nacional; contra normas de defesa da concorrência; contra 

as relações de consumo, fé pública ou a propriedade . 

 

Parágrafo único - As demais cláusulas do contrato de constituição, não modificadas 

nesta alteração e consolidação de contrato social, permanecem em pleno vigor. 

 

Nesta oportunidade os sócios resolvem CONSOLIDAR o contrato social que já 

incorporando as alterações acima, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA 

VR CONSULTORIA LTDA 

 

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, os abaixo-

assinados: 

 

1.  VICTOR HUGO SOARES DA COSTA, brasileiro, casado sob o regime de 

comunhão parcial de bens, Analista de Sistema, natural de Porto Calvo, Estado 

de Alagoas, portador da Cédula de identidade RG n°. 1.674.828 SSP/AL, e 
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inscrito no CPF/MF sob o Nº 032.412.854-13, nascido em 18/11/1980, residente 

e domiciliado na Rua Doutor Roland Simon, nº 336, apto. 04 Condomínio San 

Rafael - bairro Jatiúca, CEP 57035-552 município de Maceió no Estado de 

Alagoas, e; 

2. NATALIA BARRETO CARNEIRO ESCARPINI, brasileira, casada sob o 

regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 23 de Julho de 

1984, natural de Maceió, Estado de Alagoas, inscrita no CPF/MF sob o N° 

044.430.934-94 e portadora da cédula de identidade RG. N° 2001001197120 

SEDS/AL, residente e domiciliado na Rua Senador Rui Palmeira, Nº 516, apto 

506, Bairro: Ponta Verde, CEP: 57035-250, Municipio de Maceió, Estado de 

Alagoas 

 
 
ÚNICOS SÓCIOS integrantes da Sociedade Limitada VR CONSULTORIA LTDA -

EPP, com sede na Avenida Fernandes Lima, Nº 8, Edif. Centenário Office – Sala 603, 

Bairro: Farol, CEP: 57055-000, no Município de Maceió, Estado de Alagoas, registrada 

na JUCEAL – Junta Comercial do Estado de Alagoas sob o NIRE 27200535113, 

inscrita no CNPJ/MF sob n.º 17.278.191/0001-50, resolvem consolidar seu contrato 

social como segue: 

 

Nome empresarial, nome fantasia, sede, prazo de duração e objeto social 
 
CLÁUSULA I – A sociedade gira sob o nome empresarial VR CONSULTORIA LTDA - 
 
EPP 
 
Parágrafo único– A empresa explora o nome Promáxima Gestão Empresarial. 
 
 
CLÁUSULA II – A Sociedade tem sua sede Avenida Fernandes Lima, Nº 8, Edif. 

Centenário Oficce – Sala 603, Bairro: Farol, CEP: 57055-000, no Município de Maceió, 

Estado de Alagoas. 

 
CLÁUSULA III – A sociedade iniciou suas atividades em 10/12/2012 e seu prazo de 

duração é por tempo indeterminado. 

Parágrafo Primeiro – A Sociedade não possui filial. 
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Parágrafo Segundo– Observadas as disposições da legislação aplicáve l, a sociedade 

poderá, quando servir aos seus interesses, abrir filiais, agências ou escritórios, 

destacando ou não, para estas, uma parte do capital social da matriz. 

 
Do Objeto Social 

 
CLÁUSULA IV - A sociedade explora os seguintes objetos sociais: 

 
7020/4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria 

técnica específica; 4399/1-01 - Administração de obras; 6204/0-00 - Consultoria em 

tecnologia da informação; 6203-1/00 – Desenvolvimento e licenciamento de 

programas de computador não-customizáveis; 7112/0-00 - Serviços de engenharia; 

7319/0-04 - Consultoria em publicidade; 7320/3-00 - Pesquisas de mercado e de 

opinião pública; 7490/1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades 

agrícolas e pecuárias; 7810/8-00 - Seleção e agenciamento de mão de obra; 7820/5-

00 - Locação de mão de obra temporária; 6202/3-00 - Desenvolvimento e 

licenciamento de programas de computador customizáveis; 6209/1-00 - Suporte 

técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 6319/4-00 - 

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; 4120/4-

00 – Construção de Edifícios; 4292/8-01 – Montagem de estrutura metálica, 8220/2-00 

– Atividades de tele atendimento; e 8291/1-00 – Atividades de cobranças e 

informações cadastrais; 6201/5-01 – Desenvolvimento de programas de computador 

sob encomeda. 

 
Capital Social e responsabilidade 

 
CLÁUSULA V – O capital social da sociedade é de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada 

uma, subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, distribuído da seguinte 

forma: 
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VICTOR HUGO SOARES DA COSTA, com 100.000 (cem mil) quotas no valor R$ 

100.000,00 (cem mil reais) representando 50% (cinquenta por cento) do capital social 

e 

NATALIA BARRETO CARNEIRO ESCARPINI, com 100.000 (cem mil) quotas, no 

valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), representando 50% (cinquenta por cento) do 

capital social. 

 
CLÁUSULA VI – A responsabilidade de cada sócio fica restrita ao valor de suas 

 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

 
 
Administração, desimpedimento, vedação e pró-labore . 

 
CLÁUSULA VII - A administração da sociedade é exercida pelos sócios Victor 

Hugo Soares da Costa e Natalia Barreto Carneiro Escarpini, praticando todos os 

atos de administração em conjunto ou isoladamente, representando a sociedade, 

ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. 

 
CLÁUSULA VIII – Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão 

impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda 

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno; concussão, peculato ou contra a economia popular; 

contra o sistema financeiro nacional; contra normas de defesa da concorrência; contra 

as relações de consumo, fé pública ou a propriedade . 

 

Sócio No Quotas Valor R$ Participação % 
    

Victor Hugo Soares da Costa 100.000 R$ 100.000,00 50% 
    

Natalia Barreto Carneiro Escarpini 100.000 R$ 100.000,00 50% 
    

Total 200.000 R$ 200.000,00 100% 
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CLÁUSULA IX – É vedado, aos administradores, o uso do nome empresarial em 

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de 

quaisquer dos quotistas ou de terceiros; bem como onerar ou alienar bens imóveis da 

sociedade, sem a assinatura de ambos os sócios. 

 
CLÁUSULA X – Pelo exercício da administração, os administradores terão direito a 

uma retirada mensal, a títulos de pró-labore, cujo valor será livremente 

convencionado entre os sócios, de comum acordo. 

 
Quotas, transferência de quotas, direito de preferência, regência supletiva 

 
 
CLÁUSULA XI – As quotas são indivisíveis e somente poderão ser cedidas ou 

transferidas a terceiros após terem sido oferecidas ao outro sócio, a quem fica 

assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua 

aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 

contratual pertinente. Contados 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação de 

interesse em vender suas quotas, e não havendo manifestação escrita de 

encerramento das negociações para aquisição, fica o sócio ofertante liberado para 

oferecimento, a terceiros, das quotas de sua propriedade. 

 
 
CLÁUSULA XII – Tendo em vista o disposto no parágrafo único, do art. 1.053 do 
 
Código Civil, a sociedade será regida supletivamente pelas normas da sociedade 

anônima (Lei 6.404/76). 

 
Exercício social, lucros ou prejuízos 

 
 
CLÁUSULA XIII – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os 

administradores procederão à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do 

balanço de resultado econômico, sendo efetuada a apuração dos resultados com 

observância das disposições legais aplicáveis. A critério dos sócios, os lucros ou 

prejuízos apurados serão distribuídos, total ou parcialmente, ou suportados por eles na 

proporção de suas participações no capital social. 
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Falecimento, Impedimento, saída, interdição ou exclusão de sócio. 
 
 
CLÁUSULA XIV – No caso de falecimento, impedimento, saída, interdição ou 

exclusão de quaisquer dos sócios, o sócio remanescente, em acef da inexistência de 

pluralidade de sócios, continuará a sociedade, desde que reconstituída no prazo de 
 
180 (cento e oitenta) dias. Inexistindo interesse deste, a sociedade será dissolvida, 

sendo o valor de seus haveres apurado e liquidado com base na situação patrimonial 

da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

 
Alteração Contratual e Foro. 

 
 
CLÁUSULA XV – A alteração do contrato social depende das assinaturas de ambos os 
 
sócios. 
 
 
CLÁUSULA XVI - Fica eleito o foro da Comarca de Maceió, Estado de Alagoas, para o 

exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com 

exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento de alteração 

e consolidação de contrato social, em via única, de igual e teor, sendo destinada ao 

arquivamento na JUCEAL – Junta Comercial do Estado de alagoas, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos. 

 
 

Maceió/AL, 08 de Julho de 2020. 
 
 

 

Victor Hugo Soares da Costa 
Sócio Administrador 

 Raffael de Gusmão Ataide Escarpini 
Sócio Retirante 

                      
                                  

____________________________________ 
Natalia Barreto Carneiro Escarpini 

Sócia Ingressante 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em
todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VR CONSULTORIA LTDA - ME tinha
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VR CONSULTORIA
LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/07/2020 19:14:57 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VR CONSULTORIA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-
mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 52970707207200353259-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf4ed2bb18ab1dcf2c9e7d333e3f50e9f8ec37048a52e464552077904aa99c6e706af7c88b4173ed1541c2baeb27
55a7dbf5a1d9043100645b2067fa70d7a1ea6 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: NATALIA BARRETO CARNEIRO ESCARPINI
CPF: 044.430.934-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:05:21 do dia 19/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/04/2021.
Código de controle da certidão: 9ECC.B51E.35E6.4488
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 17/09/2020 08:48:15 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: VR CONSULTORIA LTDA 
CNPJ: 17.278.191/0001-50 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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 14/09/2020  002845859 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   002845859  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 VR   CONSULTORIA   LTDA   EPP,   residente   na   AV.   FERNANDES   LIMA   N   08,   EDIF.   CENTENARIO   OFFICE 
 SALA 603, farol, CEP: 57050-000, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 17.278.191/0001-50 ******************** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   EXTRAJUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do 
 Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, segunda-feira, 14 de setembro de 2020 às 11h39min. 

                      002845859 
 PEDIDO N°:  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

Contribuinte
Confira os dados de seu cadastro e, no caso de haver divergência(s), providencie a atualização junto à SEMEC.

 

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL - CIC

 
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Nome/Razão Social C.M.C
VR CONSULTORIA LTDA - EPP 901377325
Titulo do Estabelecimento (Nome de Fantasia) CNPJ/CPF
PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL 17.278.191/0001-50
Natureza Jurídica Dat. Inicio Ativ.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 11/12/2012
Cat. do Estabelecimento Suj. Tributária Tipo Cadastro Sit. Cadastral Opt. Simples Opt. SIMEI
Prestação de Serviço I.S.S.Q.N./T.L.F. Permanente Ativo Não Não

 
Sócios ou Responsáveis Legais
Inscrição CPF/CNPJ Nome Tipo Sócio
1999 032.412.854-13 VICTOR HUGO SOARES DA COSTA E SUA ESPOSA Sócio
261073 046.318.174-37 RAFFAEL DE GUSMAO ATAIDE ESCARPINI Sócio
1999 032.412.854-13 VICTOR HUGO SOARES DA COSTA E SUA ESPOSA Sócio-Administrador
261073 046.318.174-37 RAFFAEL DE GUSMAO ATAIDE ESCARPINI Sócio-Administrador

 
ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO
Logradouro Número CEP Bairro
FERNANDES LIMA 8 57055000 FAROL

 
Complemento Município UF
SALA 603;EDIF CENTENÁRIO OFFICE; MACEIO ALAGOAS

 
ATIVIDADES ECONÔMICAS
Grupo Sub-Grupo Atividade Econômica Tipo
70 70204 0 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA Primária
62 62031 0 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS Secundária
62 62091 0 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Secundária
62 62040 0 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Secundária
78 78108 0 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA Secundária
78 78205 0 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA Secundária
43 43991 1 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS Secundária
73 73190 4 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE Secundária
73 73203 0 - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA Secundária
74 74901 3 - SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS Secundária
62 62023 0 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS Secundária
63 63194 0 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET Secundária
41 41204 0 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS Secundária
42 42928 1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS Secundária
62 62015 1 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA Secundária
82 82911 0 - ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS Secundária
82 82202 0 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO Secundária
71 71120 0 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA Secundária

 

Emitido conforme decreto nº 6284 de 12/11/2002 em 06 de Agosto de 2020
Validade - 60 dias a partir da data de emissão.
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25588591615Usuário:

19/10/2020 15:31:03Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

VR CONSULTORIA LTDA Adimplente17278191
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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25588591615Usuário:

19/10/2020 15:28:54Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente04443093494
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1

Certidão CADIN sócio Victor - VR (0789062)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1289



25588591615Usuário:

19/10/2020 15:28:54Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente04443093494
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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19/10/2020 Yahoo Mail - [seic] Concessão de prorrogação de prazo para envio ajuste planilhas. PA 0008814-33.2019

1/1

[seic] Concessão de prorrogação de prazo para envio ajuste planilhas. PA 0008814-33.2019

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 19 de outubro de 2020 17:25 BRT

Planilhas VR CONSULTORIA .ods
19.3kB

Boa tarde, Sra. Márcia!

Segue a planilha reajustada como o solicitado pelo parecer nº 1962 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE.

Grato.

Atenciosamente,

---- Ativado Seg, 19 out 2020 10:07:54 -0300 TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES_
<seic@tre-al.jus.br> escreveu ----

Prezados Senhores, 

Em atenção à solicitação de prorrogação de prazo para envio das Planilhas de Custo ajustadas, conforme
recomentação do PARECER ACAGE 1962/2020, CONCEDEMOS o prazo requerido. 

Atenciosamente, 

Maria Márcia Leite de Melo 
Seção de Instrução de Contratações - SEIC 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL 
seic@tre-al.jus.br 
marcialmento@yahoo.com.br 

-- 
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to
contato+unsubscribe@promaxima.com.br. 
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(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      ( X ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             

(       ) Lucro Real (   X   ) Lucro Presumido

ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

(Valores mensais)

Nº Processo: 0008814-33.2019.6.02.8000

Licitação nº: 60/2020

Dia 17/09/2020 às 14h00mim

Discriminação dos Serviços - Apoio de TI nos locais de armazenamento,pontos de transmissão remotos e locais de votação

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 17/09/2020
Município/UF Maceió-AL
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2019/2020

Sindicato da categoria Técnico em Informática – 8 horas

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO 

DA UNIDADE DE MEDIDA)
Posto de Serviço Posto 1

Tipo da contratação:  

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
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1

2

3

4

1. Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A R$ 0,00 0,00

B

R$ 0,00

Percentual

A

1. DADOS VALOR (R$)

A R$ 3.065,00 3.065,00

B

C

D

R$ 3.065,00

VALOR (R$)

A R$ 5,90

B R$ 425,70

C

D

E

F

R$ 431,60

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Salário normativo da categoria profissional R$ 3.065,00

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas

Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01/07/2019

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : LUCRO PRESUMIDO

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor dos serviços

Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Salário-base

Adicional de periculosidade

Adicional de insalubridade

Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Transporte

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

Assistência médica e familiar

Auxílio-Creche

Seguro de vida, invalidez e funeral

Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL
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VALOR (R$)

A R$ 37,79

B R$ 5,85

C R$ 327,75

D R$ 13,33

R$ 384,72

4.1. % VALOR (R$)

A 0,00% R$ 0,00

B 1,50% R$ 45,98

C 1,00% R$ 30,65

D 0,20% R$ 6,13

E 2,50% R$ 76,63

F 8,00% R$ 245,20

G 3,00% R$ 91,95

H 0,60% R$ 18,39

16,80% R$ 514,92

VALOR (R$)

A R$ 255,42

B R$ 42,91

R$ 298,33

VALOR (R$)

A R$ 2,27

B R$ 0,38

B.1 R$ 3,72

R$ 6,37

VALOR (R$)

A R$ 140,48

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS

Uniformes (Crachá e Camiseta)

Alcool em Gel 70º INPM

Máscaras Descrtáveis

Outros (marcador permanente e sacos de lixo)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

INSS

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

INCRA

Salário-educação

FGTS

Seguro acidente do trabalho

SEBRAE

TOTAL

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

13º (décimo terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 
TOTAL

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade

Afastamento maternidade

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento 

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 

substituto durante os 120 dias de licença-maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão

Aviso-prévio indenizado
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B R$ 11,24

C R$ 64,43

R$ 64,43

R$ 0,00

D R$ 2,98

E R$ 0,50

F R$ 5,86

R$ 5,86

R$ 0,00

R$ 225,49

VALOR (R$)

A R$ 340,56

B R$ 42,57

C R$ 0,64

D R$ 8,51

E R$ 10,22

F

R$ 402,49

G R$ 67,62

R$ 470,11

VALOR (R$)

4.1 R$ 514,92

4.2 R$ 298,33

4.3 R$ 6,37

4.4 R$ 225,49

4.5 R$ 470,11

R$ 1.515,22

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. % VALOR (R$)

A 5,00% R$ 269,83

Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado
C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

Aviso-prévio trabalhado

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

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

F.1 – FGTS (40%)

F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente

Férias e terço constitucional de férias

Ausência por doença

Licença-paternidade

Ausências legais

Ausência por acidente de trabalho

Outros (especificar)

Subtotal

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do 
TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

13º (décimo terceiro) salário

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Custos indiretos
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B 5,00% R$ 283,32

C 10,15%

C.1

0,65% R$ 43,04

3,00% R$ 198,65

4,50% R$ 297,98

C.2

C.2 2,00% R$ 132,44

R$ 1.225,26

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)

A R$ 3.065,00

B R$ 431,60

C R$ 384,72

D R$ 1.515,22

R$ 5.396,54

E R$ 1.225,26

R$ 6.621,80

Lucro

Tributos

Tributos federais

PIS

COFINS

INSS

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS)

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)

VALOR TOTAL

Módulo 1 – Composição da remuneração

Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

Módulo 3 – Insumos diversos

Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro
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Serviço
Subite

m
Descrição Período

Dia

s

Valor 

Mensal

Valor 

proporcional

Quantitativ

o de 

funcionário

Valor Total

1
Contratação e 

Treinamento
R$ 5.452,48

2
Valor Mensal – 1ª T

01/11/20 a 

18/11/20
R$ 6.621,80 R$ 3.973,08 23 R$ 91.380,90

R$ 96.833,38

1
Valor Mensal – 2ª T

19/11/20 a 

30/11/20
R$ 6.621,80 R$ 2.648,72 5 R$ 13.243,60

2 0 R$ 0,00

R$ 13.243,60

R$ 110.076,97

Total – 2º Turno

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

ANEXO V

PROPOSTA DE PREÇO

ITE

M

Apoio Técnico 

de TI

Total – 1º Turno

Horas Extras – 2º  Turno
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Qtde. Valor unitário Valor total

1. Gestão do treinamento 1 800,00 R$ 800,00

2. Ambientes do treinamento 1 2.445,55 R$ 2.445,55

3. Transporte intermunicipal 18 40,00 R$ 720,00

4. Transporte municipal 5 7,30 R$ 36,50

5. Refeição 23 21,50 R$ 494,50

6. Alunos 23 17,50 R$ 402,50

R$ 4.899,05

R$ 553,43

R$ 5.452,48

Descrição Qtde. Unitário Total

Auxiliar de RH 1 R$ 800,00 800,00 

800,00 

Descrição Qtde. Unitário Total
Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 850,00 850,00 
Mesas computadores 4 R$ 70,00 280,00 

Anexo IV

PLANILHA DE TREINAMENTO

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

Total

Incidência Tributária (10,15%)

Preço total

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Total

2. Ambientes do treinamento
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Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 R$ 70,00 280,00 

Carteiras e Cadeiras 30 R$ 7,00 210,00 

Sistema de Som Ambiente 1 R$ 238,98 238,98 

Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 R$ 200,00 200,00 

Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 R$ 100,00 100,00 

Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1 R$ 286,57 286,57 

2.445,55 

Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 18 R$ 40,00 720,00 

Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 R$ 7,30 36,50 

36,50 

Descrição Qtde. Unitário Total

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 23 R$ 21,50 494,50 

Descrição Qtde. Unitário Total
Manuais 23 R$ 8,00 184,00 

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 23 R$ 6,00 R$ 138,00

Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 23 R$ 2,50 R$ 57,50

Garrafa Água 23 R$ 1,00 R$ 23,00

R$ 402,50

Total

3. Transporte intermunicipal

Total

Total

4. Transporte municipal

Total

5. Refeição

Total

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

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
À ACAGE,
Senhora Assessora-Chefe,
 
Encaminhamos os autos, após recebimento das

Planilhas de Custo corrigidas pela empresa VR Consultoria
Ltda, CNPJ nº 17.278.191/0001-50 (evento 0789258), para
análise.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 19/10/2020, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 19/10/2020, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789261 e o código CRC 91F988EF.

0008814-33.2019.6.02.8000 0789261v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL.
ASSUNTO : Análise planilhas. Contratação direta. Apoio TI. Eleições 2020.
 

Parecer nº 1985 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de pretensa contratação direta

de empresa para fornecimento de mão-de-obra para atuação
em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação - Eleições 2020,
tendo em vista o fracasso do Pregão Eletrônico n° 60/2020,
lastreada na Decisão da Presidência, Decisão nº 2365 / 2020 -
TRE-AL/PRE/GPRES (0777100).

 
Retornam os autos após apresentação de novas

planilhas, 0789258, pela empresa VR Consultoria Ltda, CNPJ
nº 12.278.191/0001-50, em virtude de diligência constante de
nossa última análise, Parecer nº 1962 / 2020 - TRE-
AL/PRE/ACAGE (0787610), que, após verificação, observamos
que foi sanada a irregularidade apontada.

 
No entanto, importa registrar alguns aspectos:
 
1. Esta empresa participou do Pregão Eletrônico nº

60/2020, apresentando uma proposta no montante de R$
105.450,00 (cento e cinco mil quatrocentos e cinquenta
reais), 0765240. Durante a análise das planilhas foram
registrados equívocos que não puderam ser corrigidos pela
empresa, acarretando na sua desistência, por entender que o
valor proposto era inexequível para correta prestação dos
servilços, conforme se observa da Ata do citado Pregão,
0774201:

"Sr. Pregoeiro, conforme última
solicitação de ajuste da planilha,
observamos que o valor fica inexequível
para correta prestação dos serviços,
assim, solicito nossa desclassificação e
chamamento da empresa seguinte. Certo
de vossa compreensão, VR
CONSULTORIA LTDA EPP."
 

2. Durante o procedimento de contratação direta, a
empresa apresentou nova proposta de preço, 0784565, no
montante de R$ 109.963,92 (cento e nove mil novecentos e
sessenta e três reais e noventa e dois centavos). Após análise
por esta Assessoria, Parecer nº 1962 / 2020 - TRE-
AL/PRE/ACAGE (0787610), foi observada que a proposta de
preço contemplava inconsistência no valor estimado para o 2º
Turno, considerando o valor mensal do posto e os
quantitativos de dias do período e de funcionários.

 
3. Após, foram apresentadas novas

planilhas, 0789258, ora analisadas, corrigindo o equívoco
apontado, contemplando, porém, um acréscimo no valor
proposto de R$ 113,05 (cento e treze reais e cinco centavos),
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resultando em uma proposta de preço no montante de R$
110.076,97 (cento e dez mil setenta e seis reais e noventa e
sete centavos), valor máximo estabelecido no citado Pregão.

Nesse sentido, registramos que foram mantidos os
valores dos postos mensais de trabalho, bem como o montante
previsto para a etapa "Contratação e Treinamento", a
diferença apontada refere-se à correção de equívoco na
apuração do valor total previsto para o 2º Turno.

 
Por tudo exposto, antes do envio dos autos à Seção

de Instrução de Contrataçãoes - SEIC opinando pela
regularidade das planilhas, recomendamos que a Assessoria
Jurídica da Diretoria-Geral apresente manifestação acerca da
regularidade da proposta, dada a oscilação de valores
observada.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
À AJ-DG.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 19/10/2020, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 19/10/2020, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789287 e o código CRC 15B066EB.

0008814-33.2019.6.02.8000 0789287v22
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2020.
À AJ-DG,
Senhor Assessor, 
 
Atendendo recomendação expressa constante do

Parecer ACAGE 1985 (0789287), encaminhamos os autos à
essa Assessoria Jurídica, para manifestação acerca da
regularidade da proposta e do procedimento, se for o caso.

Informamos, outrossim, que estão pendentes de
envio pela empresa as Declarações de Inexistência de
Nepotismo, de Ciência e Concordância com os termos do
Edital 51, em especial os constantes da cláusula 3.4; Termo de
Sigilo (Anexo X do Edital), e outros eventuais documentos de
habilitação que forem apurados, os quais serão solicitados,
caso aferida a conformidade do procedimento.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 20/10/2020, às 08:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 20/10/2020, às 09:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789455 e o código CRC 91D9B29D.

0008814-33.2019.6.02.8000 0789455v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : PE Nº 60/2020. ANÁLISE PLANILHAS. CONTRATAÇÃO DIRETA. APOIO TI. ELEIÇÕES 2020.

 

Parecer nº 1988 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhora Assessora-Chefe da ACAGE (com envio
paralelo à SEIC),

 
 
Nesta AJ-DG os presente autos, em face do

encaminhamento da SEIC,  atendendo recomendação expressa
constante do Parecer ACAGE 1985 (0789287):

 
"Trata-se de pretensa contratação direta
de empresa para fornecimento de mão-de-
obra para atuação em Apoio de TI nos
locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação -
Eleições 2020, tendo em vista o fracasso
do Pregão Eletrônico n° 60/2020,
lastreada na Decisão da
Presidência, Decisão nº 2365 / 2020 -
TRE-AL/PRE/GPRES (0777100).
 
Retornam os autos após apresentação de
novas planilhas, 0789258, pela
empresa VR Consultoria Ltda, CNPJ nº
12.278.191/0001-50, em virtude de
diligência constante de nossa última
análise, Parecer nº 1962 / 2020 - TRE-
AL/PRE/ACAGE (0787610), que, após
verificação, observamos que foi sanada a
irregularidade apontada.
 
No entanto, importa registrar alguns
aspectos:
 
1. Esta empresa participou do Pregão
Eletrônico nº 60/2020, apresentando uma
proposta no montante de R$ 105.450,00
(cento e cinco mil quatrocentos e
cinquenta reais), 0765240. Durante a
análise das planilhas foram registrados
equívocos que não puderam ser
corrigidos pela empresa, acarretando na
sua desistência, por entender que o valor
proposto era inexequível para correta
prestação dos serviços, conforme se
observa da Ata do citado
Pregão, 0774201:
"Sr. Pregoeiro, conforme última
solicitação de ajuste da planilha,
observamos que o valor fica inexequível
para correta prestação dos serviços,
assim, solicito nossa desclassificação e
chamamento da empresa seguinte. Certo
de vossa compreensão, VR
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CONSULTORIA LTDA EPP."
 
2. Durante o procedimento de contratação
direta, a empresa apresentou nova
proposta de preço, 0784565, no montante
d e R$ 109.963,92 (cento e nove mil
novecentos e sessenta e três reais e
noventa e dois centavos). Após análise
por esta Assessoria, Parecer nº 1962 /
2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE (0787610), foi
observada que a proposta de preço
contemplava inconsistência no valor
estimado para o 2º Turno, considerando o
valor mensal do posto e os quantitativos
de dias do período e de funcionários.
 
3. Após, foram apresentadas novas
planilhas, 0789258, ora analisadas,
corrigindo o equívoco apontado,
contemplando, porém, um acréscimo no
valor proposto de R$ 113,05 (cento e
treze reais e cinco centavos), resultando
em uma proposta de preço no montante
d e R$ 110.076,97 (cento e dez mil
setenta e seis reais e noventa e sete
centavos), valor máximo estabelecido no
citado Pregão.
Nesse sentido, registramos que foram
mantidos os valores dos postos mensais
de trabalho, bem como o montante
previsto para a etapa "Contratação e
Treinamento", a diferença apontada
refere-se à correção de equívoco na
apuração do valor total previsto para o 2º
Turno.
 
Por tudo exposto, antes do envio dos
autos à Seção de Instrução de
Contrataçãoes - SEIC opinando pela
regularidade das
planilhas, recomendamos que a
Assessoria Jurídica da Diretoria-
Geral apresente manifestação acerca da
regularidade da proposta, dada a
oscilação de valores observada."
(Grifos não constam do original)
 

Dessa forma, cabe a esta Assessoria Jurídica, no
momento, manifestar-se acerca da regularidade da proposta
final da empresa, em face da oscilação de valores.

De relevo, inicialmente, gizar que o valor máximo
estabelecido no pregão eletrônico em epígrafe era de  R$
110.076,97 (cento e dez mil setenta e seis reais e noventa e
sete centavos).

Conforme relatado pela ACAGE, no decorrer do
citado certame licitatório, a empresa  VR Consultoria Ltda
apresentou a proposta de R$ 105.450,00 (cento e cinco mil
quatrocentos e cinquenta reais), sendo que a própria empresa
entendeu que  seria inexequível, pelo que solicitou
desistência e acabou sendo desclassificada.

Logo, não seria razoável exigir que a empresa, na
atual senda de contratação direta, trouxesse o mesmo valor
outrora considerado inexequível.

 No novo valor apresentado, de R$ 109.963,92
(cento e nove mil novecentos e sessenta e três reais e noventa
e dois centavos), a ACAGE  (0787610)  observou
 inconsistência no valor estimado para o 2º Turno, pelo que a
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empresa, ajustando a proposta, propôs, finalmente, novo
valor, com acréscimo de R$ 113,05, atingindo o valor de R$
110.076,97 (cento e dez mil setenta e seis reais e noventa e
sete centavos), que é , como visto, o valor máximo
estabelecido no citado Pregão.

Considerando apenas o tema apresentado, esta
Assessoria Jurídica não enxerga óbice ao prosseguimento do
feito, com a aceitação da proposta, vez que  os acréscimos
parecem justificados, e o valor final está dentro do limite
calculado pela própria Administração.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 20/10/2020, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789734 e o código CRC 016A82F1.

0008814-33.2019.6.02.8000 0789734v8
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 17.278.191/0001-50
Razão Social: VR CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/04/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 0786317400209 Inscrição Municipal: 901377325
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: R$ 200.000,00 Data de Abertura da Empresa: 10/12/2012
CNAE Primário: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,

EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
CNAE Secundário 1: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 2: 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 3: 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
CNAE Secundário 4: 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
CNAE Secundário 5: 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
CNAE Secundário 6: 6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
CNAE Secundário 7: 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNAE Secundário 8: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 9: 6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS
CNAE Secundário 10: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 11: 7319-0/04 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
CNAE Secundário 12: 7320-3/00 - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
CNAE Secundário 13: 7490-1/03 - SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS
CNAE Secundário 14: 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
CNAE Secundário 15: 7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
CNAE Secundário 16: 8220-2/00 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
CNAE Secundário 17: 8291-1/00 - ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Emitido em: 20/10/2020 15:59 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados para Contato
CEP: 57.055-000
Endereço: AVENIDA FERNANDES LIMA, 8 - SALA 603 EDIF CENTENARIO OFFICE -
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 30286900
E-mail: FINANCEIRO@PROMAXIMA.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro
032.412.854-13CPF:

Nome: VICTOR HUGO SOARES DA COSTA
Carteira de Identidade: 1674828 Órgão Expedidor: sspal
Data de Expedição: 30/07/1996 Data de Nascimento: 18/11/1980
E-mail: atendimento@promaxima.com.br

Emitido em: 20/10/2020 15:59 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 032.412.854-13 Participação Societária: 50,00%
Nome: VICTOR HUGO SOARES DA COSTA
Carteira de Identidade: 1,674.828 Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição: 17/12/2014 Data de Nascimento: 18/11/1980
Filiação Materna: GENILDA SOARES DA COSTA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 2001001167078 Órgão Expedidor: SSP AL
Data de Expedição: 23/08/2013

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
ANA CARLA MAGALHAES BARBOZA COSTANome:

051.177.504-03Estrangeiro:

CEP: 57.048-359
Endereço: RUA DRA NIZE DA SILVEIRA, 133 - APTO 502 TORRE A - ANTARES
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 91027170 Telefone: (82) 991027170
E-mail: victor@promaxima.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 044.430.934-94 Participação Societária: 50,00%
Nome: NATALIA BARRETO CARNEIRO ESCARPINI
Carteira de Identidade: 2001001197120 Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição: 14/10/2019 Data de Nascimento: 23/07/1984
Filiação Materna: IVANILDA BARRETO DA SILVA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 2001001195306 Órgão Expedidor: SSPAL
Data de Expedição: 18/03/2015

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
RAFFAEL DE GUSMAO ATAIDE ESCARPININome:

046.318.174-37Estrangeiro:

CEP: 57.030-000
Endereço: OUTROS JANGADEIROS ALAGOANOS, 111111 - JANGADEIROS
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 33252291
E-mail: raffael@promaxima.com.br

Emitido em: 20/10/2020 15:59 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 032.412.854-13
Nome: VICTOR HUGO SOARES DA COSTA
Carteira de Identidade: 1,674.828 Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição: 17/12/2014 Data de Nascimento: 18/11/1980
Filiação Materna: GENILDA SOARES DA COSTA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 2001001167078 Órgão Expedidor: SSP AL
Data de Expedição: 23/08/2013

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
ANA CARLA MAGALHAES BARBOZA COSTANome:

051.177.504-03Estrangeiro:

CEP: 57.048-359
Endereço: RUA DRA NIZE DA SILVEIRA, 133 - APTO 502 TORRE A - ANTARES
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 91027170 Telefone: (82) 991027170
E-mail: victor@promaxima.com.br

Dados do Dirigente 2

CPF: 046.318.174-37
Nome: RAFFAEL DE GUSMAO ATAIDE ESCARPINI
Carteira de Identidade: 2001001195306 Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição: 05/05/2005 Data de Nascimento: 18/02/1987
Filiação Materna: VIVIAN DE GUSMAO ATAIDE ESCARPINI
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 2001001197120 Órgão Expedidor: SSP AL
Data de Expedição: 05/02/2005

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
NATALIA BARRETO CARNEIRO ESCARPININome:

044.430.934-94Estrangeiro:

CEP: 57.035-285
Endereço: AVENIDA SEN RUI PALMEIRA, 516 - APTO 506 - PONTA VERDE
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 93292436 Telefone: (82) 993292436
E-mail: raffael@promaxima.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços
809 - Consultoria / Assessoria - Engenharia
3530 - Informática - Manutenção de Computadores
13668 - Estudos e Projetos de Instalação de Rede Local de Microcomputador
13676 - Instalação de Rede Local de Microcomputador

Emitido em: 20/10/2020 15:59 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
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Relatório Nível I - Credenciamento

Serviços
16918 - Informática - Desenvolvimento / Implantação / Manutenção Re-de de Computador
18686 - Consultoria e Assessoria - Administração Negócio / Produção
23990 - Prestação de Serviços de Informática Operação de Computador
24970 - Serviços de Tecnologia da Informação e Apoio Técnico de Atividades de Informática

Emitido em: 20/10/2020 15:59 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
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E-mail - 0790011

Data de Envio: 
  20/10/2020 16:02:45

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

Para:
    contato@promaxima.com.br

Assunto: 
  Aceitação proposta VR Consultoria Ltda. Solicitação documentos. PA 0008814-33.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Conforme os Termos do PARECER AJ-DG 1988/2020, em anexo, informamos que a proposta da empresa
VR Consultoria Ltda foi aceita,

Para concluirmos, portanto, a instrução da contratação direta a cargo desta Seção de Instrução de
Contratações - SEIC, para os serviços de apoio de TI (eleições 2020), solicitamos, sem prejuízo de outros
que se fizerem necessários, que nos sejam encaminhados os documentos abaixo, na forma do Edital 51
do Pregão Eletrônico fracassado 60/2020. 

- Declaração de Inexistência de Nepotismo, conforme modelo enviado em formato editável anteriormente;

- Declaração de Ciência e Concordância com os termos do Edital, em especial os constantes da Cláusula
3.4;

- Termo de Sigilo, conforme modelo no Anexo X do Edital;

- Informações dos dados da empresa e do sócio representante, conforme Anexo VII do Edital;

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br

Anexos:
    Modelo_Declaracao_inexistencia_de_nepotismo._Pessoa_Juridica.pdf
    Declaração cláusula 3.4 Edital.pdf
    Parecer_0789734.html
    Edital_0753768_60___pe___tecnicos_de_eleicao___PA_0008814_33.2019.pdf
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[seic] Aceitação proposta VR Consultoria Ltda. Solicitação documentos. PA 0008814-33.2020

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 20 de outubro de 2020 16:56 BRT

Boa tarde Sra. Márcia.

Segue os documentos solicitados para darmos andamento à contratação.

Grato.

Atenciosamente,

---- Ativado Ter, 20 out 2020 16:02:46 -0300 TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES_
<seic@tre-al.jus.br> escreveu ----

Prezados Senhores, 

Conforme os Termos do PARECER AJ-DG 1988/2020, em anexo, informamos que a proposta da empresa
VR Consultoria Ltda foi aceita, 

Para concluirmos, portanto, a instrução da contratação direta a cargo desta Seção de Instrução de
Contratações - SEIC, para os serviços de apoio de TI (eleições 2020), solicitamos, sem prejuízo de
outros que se fizerem necessários, que nos sejam encaminhados os documentos abaixo, na forma do
Edital 51 do Pregão Eletrônico fracassado 60/2020. 

- Declaração de Inexistência de Nepotismo, conforme modelo enviado em formato editável
anteriormente; 

- Declaração de Ciência e Concordância com os termos do Edital, em especial os constantes da Cláusula
3.4; 

- Termo de Sigilo, conforme modelo no Anexo X do Edital; 

- Informações dos dados da empresa e do sócio representante, conforme Anexo VII do Edital; 

Atenciosamente, 

Maria Márcia Leite de Melo 
Seção de Instrução de Contratações - SEIC 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL 
seic@tre-al.jus.br 
marcialmelo@yahoo.com.br 

E-mail VR enviando documentação solicitada (0790146)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1313

mailto:seic@tre-al.jus.br
mailto:marcialmelo@yahoo.com.br


20/10/2020 Yahoo Mail - [seic] Aceitação proposta VR Consultoria Ltda. Solicitação documentos. PA 0008814-33.2020

2/2

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO.pdf
523.8kB

Declaração cláusula 3.4 Edital.pdf
525.2kB

TERMO DE SIGILO.pdf
621.2kB

ANEXO VII.docx.pdf
91.4kB

comprovante CC Vr.pdf
110kB

-- 
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to
contato+unsubscribe@promaxima.com.br. 
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VR CONSULTORIA LTDA EPP 
CNPJ 17.278.191/0001-50 

Av. Fernandes Lima, 08 - Farol  
Centenário Office – Sala 603  

CEP: 57.050-000 - Maceió – Alagoas 
Fone:  82 3028.6900 | 99102.7170 | 99329.2436 

contato@promaxima.com.br | www.promaxima.com.br 
 

 

ANEXO VII 
Pregão Eletrônico nº 60/2020 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO I 
 
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  VICTOR HUGO SOARES DA COSTA 

Cargo  SÓCIO DIRETOR DE NEGÓCIOS 

Nacionalidade  BRASILEIRO 

Estado civil  CASADO 

Profissão  ANALISTA DE SISTEMA 

Endereço  RUA NELSON DE AZEVEDO SOUZA, APTO 1103, EDF INNOVARE, Nº 345, BAIRRO 
MANGABEIRAS, MACEIÓ/AL 

CEP  57037-585 

Fone  (82) 9102-7170 / (82) 3328-6900 

Fax  

E-mail  CONTATO@PROMAXIMA.COM.BR 

Cart. de 
Identidade 

 1674828  

Orgão 
Expedidor 

 SSP/AL 

CPF  032.412.854-13 

 

Dados Bancários da Empresa 

 

Dados do Contato com a Empresa: 
 

 
Empresa optante pelo SIMPLES? ( )  Sim (x) Não 

  

 

Razão Social  VR CONSULTORIA LTDA EPP 

CNPJ  17.278.191/0001-50 

Endereço  AV. FERNANDES LIMA, 08, EDIF. CENTENÁRIO OFFICE, SALA 603, BAIRRO FAROL, 
MACEIÓ/AL 

CEP  5705-000 

Fones:  (82) 3028-6900 

Fax  

E-mail  CONTATO@PROMAXIMA.COM.BR 

Site internet  WWW.PROMAXIMA.COM.BR 

Banco  (104) CAIXA ECONÔMCA FEDERAL 

Agência   3694 

Conta  341-4 

Nome  VICTOR HUGO SOARES DA COSTA 

Cargo  SÓCIO DIRETOR DE NEGÓCIOS 

Endereço  RUA NELSON DE AZEVEDO SOUZA, APTO 1103, EDF INNOVARE, Nº 345, BAIRRO 
MANGABEIRAS, MACEIÓ/AL 

CEP  57037-585 

Fone  (82) 9102-7170 / (82) 3328-6900 

Fax  

E-mail  CONTATO@PROMAXIMA.COM.BR 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 8271 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À SAD,
Senhor Secretário,
 
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC, para instrução de contratação direta dos
serviços de apoio de TI, para as eleições 2020.

Foram recebidas seis propostas oriundas das empresas
RBF, Ideallize, VR, Amazon e WFS, sendo que as duas últimas
apresentaram valores acima do estimado para a contratação.

Após análise pela ACAGE - Parecer 1985/2020 (0789287)
e AJ-DG - Parecer 1988/2020 (0789734) da quarta e última proposta
(planilhas de custo) da empresa VR Consultoria Ltda, e juntada de
toda documentação habilitatória, na forma do Edital do Pregão
Eletrônico 60/2020, conforme abaixo, encaminhamos os autos para
avaliação e verificação da conformidade do procedimento:

 
Certidão SICAF da empresa (0787913) e relatório SICAF

empresa e sócios (0790008);
Consulta consolidada de pessoa jurídica TCU/CNJ/CEIS

(0789003);
Consulta CADIN VR (0789058);
Termo de Sigilo - Anexo X Edital (0790154);
Declaração de Inexistência de Nepotismo (0790148);
Declaração referente termos da cláusula 3.4 do Edital

(0790149);
Balanço Patrimonial e Certidão de Inteiro Teor da Junta

Comercial (0765250);
Contrato Social - 5ª e última alteração (0788972);
Certificado de Inscrição Cadastral (0789011);
Certidão falência (0789005);
Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral CNPJ
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(0787914);
Atestados de Capacidade Técnica (0765254 e 0788966) e

contratos (0765260 e 0765314);
Documentos pessoais sócios (0788978 e 0788984);
Consulta CADIN dos sócios (0789062 e 0789064);
Certidão RFB sócia (0788998);
Dados para contratação - Anexo VII Edital (0790156).
 
Assim, caso aprovado o procedimento, sugerimos que a

contratação seja feita por dispensa de licitação com a empresa VR
Consultoria, CNPJ  nº 17.278.191/0001-50, com base no art. 24, V,
da Lei nº 8.666/93, mantidas as condições pré-estabalecidas no
instrumento convocatório respectivo - o Edital do Pregão Eletrônico
fracassado nº 60/2020 (doc. 0753768), pelo valor global de R$
110.076,97 (cento e dez mil, setenta e seis reais e noventa e sete
centavos), sendo o total de R$ 96.833,38 (noventa e seis mil,
oitocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos)  para a
prestação dos serviços no 1º turno, e o total de R$ 13.243,59 (treze
mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos)
para o 2º turno, se houver.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 20/10/2020, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 20/10/2020, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0790303 e o código CRC D824F001.

0008814-33.2019.6.02.8000 0790303v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2020.
À ACAGE
 
Senhora Assessora,
 
Concluída a instrução do feito, nos termos

informados pela SEIC, doc. 0790303, remeto os autos, na
forma regulamentar, à análise de conformidade do
procedimento, com vistas à contratação direta, com
fundamento no art. 24, V, da empresa VR Consultoria, CNPJ 
nº 17.278.191/0001-50, para a prestação do serviço de apoio
técnico de TI, objeto do Pregão Eletrônico nº 60/2020,
declarado fracassado pelo Sr. Pregoeiro.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/10/2020, às 19:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0790347 e o código CRC 7FCF9DC8.

0008814-33.2019.6.02.8000 0790347v1

Despacho GSAD 0790347         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1321



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

 

 

PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Contratação direta. Apoio de TI. Eleições 2020.

 

Parecer nº 2001 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Trata-se de pretensa contratação direta

de empresa para fornecimento de mão-de-obra para atuação
em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação - Eleições 2020,
tendo em vista o fracasso do Pregão Eletrônico n° 60/2020,
lastreada na Decisão da Presidência, Decisão nº 2365 / 2020 -
TRE-AL/PRE/GPRES (0777100).

 
Consoante o disposto no art. 24, inciso V, da Lei nº

8.666/1993, é dispensável a licitação “quando não acudirem
interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não
puder ser repetida sem prejuízo para a Administração,
mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas”.

 
Registramos relatório do Acórdão TCU nº

4.748/2009 - 1ª Câmara:
[RELATÓRIO]
"4.4.3 Exame: Estabelece o art. 24, inciso V,
da Lei 8.666, de 1993, a possibilidade de
dispensa de licitação pública se satisfeitas
simultaneamente as seguintes condições: (a)
falta em certame anterior de proposta
reputada válida (interpretação extensiva dada
por este Tribunal à expressa hipótese de não-
comparecimento de interessados) e (b)
impossibilidade justificada de repetição do
certame sem que haja prejuízo para a
Administração, 'mantidas, neste caso, todas as
condições preestabelecidas'." 

 
Assim, visualizamos a possibilidade de aplicação da

supracitada dispensa nos casos de licitações fracassadas
(exceto as destinadas a registro de preços), o que já foi objeto
de discussão no P.A nº 37.332/2012 (Parecer nº 346/2012 –
COCIN e pronunciamento da AJ-DG). Dessa forma,
entendemos ser possível a dispensa de licitação com fulcro
art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, desde que atendidos os
três requisitos:

a) caracterização da licitação como fracassada ou
deserta, conforme já constatado nos autos - Decisão nº 2365 /
2020 - TRE-AL/PRE/GPRES (0777100);

b) justificativa dos prejuízos que os procedimentos
necessários à realização de novo certame causariam à
Administração - Quanto a este aspecto, registamos que não
observamos nos autos tais justificativas;

c) observância das condições impostas pelo edital
que regulamentou o certame (Edital do Pregão Eletrônico nº
60/2020 - 0753768).
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Das condições de habilitação impostas pelo citado
edital, destacamos:

Qualificação econômico-financeira:
a) A empresa apresenta capital social auperior

ao mínimo 10% do valor exigido para a contratação (balanço
patrimonial - 0765250);

b) Foi apresentada certidão negativa de falência ou
concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio
da pessoa física há menos de 90 (noventa dias) da data de
abertura do certame - 0789005;

c) A empresa apresenta índices de Liquidez Geral –
LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG
superiores a 1 (um), balanço patrimonial - 0765250.

Qualificação técnica
Encontra-se pendente de análise, pela unidade

demandante.
Regularidade fiscal e trabalhista
Regularidade fiscal e trabalhista:
Empresa
SICAF empresa - 0787913 e 0790008 
Consulta consolidada TCU - 0789003
C E R T I D Ã O E S T A D U A L FALÊNCIA,

INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
E CONCORDATA - 0789011

Certificado Inscrição Cadastral Prefeitura 0789011
CADIN - 0789058
Declaração de inexistência da prática de

nepotismo: 0790148
Sócio Victor Hugo Soares da Costa- CPF:

032.412.854-13
Documentação pessoal - 0788978
CADIN - Pendente, foram incluídas duas consultas,

todas da Natália Barreto Carneiro Escarpini
Sócio Natália Barreto Carneiro Escarpini - CPF:

044.430.934-94
Documentação pessoal - 0788984
CND - Receita Federal - 0788998
CADIN - 0789062
Habilitação Jurídica
Contrato social e alterações - 0788972
 
Em análise do Edital, 0753768, observamos, em sua

página 2, quanto à participação de microempesas e empresas
de pequeno porte, informações conflitantes de favorecimento
(item 3.2) e exclusividade (a.1 do item 3.4). Nesse sentido,
registramos que a empresa se declara como microempresa ou
empresa de pequeno porte (alínea "a" - 0790149) de forma
equivocada, já que não é optante pelo Simples Nacional, como
se observa de consulta extraída do Simples Nacional
(0790825), bem como das planilhas por ela apresentadas.

 
Desta forma, recomendamos o retorno dos autos ao

Senhor Secretário de Administração para cumprimento das
seguintes diligências:

1. Apresentar justificativa dos prejuízos que os
procedimentos necessários à realização de novo certame
causariam à Administração;

2. Aferição da qualificação técnica pela unidade
demandante;

3. Complementação das consultas aos cadastros
dos sócios Victor Hugo Soares da Costa e Natália Barreto
Carneiro Escarpini, tais como FGTS, Fazenda Nacional e
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CADIN (Victor), Fisco  municipal, Justiça do trabalho;
4. Manifestação da empresa quanto ao declarado na

alínea "a" do documento Sei 0790149 - microempresa ou
empresa de pequeno porte;

5. Seja ouvida a AJ-DG acerca da inconsistência
verificada no Edital deste Pregão Eletrônico, quanto a
participação de microempesas e empresas de pequeno porte,
se se trata de favorecimento ou exclusividade.

 
Lisiana Teixeira Cintra
Assistente II - ACAGE

 
De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO
Contratação Direta por dispensa de licitação

 Verificação SimNão Evento/Obs.
1 Existe pedido formal da parte interessada, devidamente justificado? X  Termo de Referência - 0727612

2
A justificativa apresentada é pertinente (detecção da necessidade e
especificação do objeto, observando a eficiência, eficácia, efetividade
das ações do órgão)?

X  Termo de Referência - 0727612

3
Há justificativa fundamentada dos quantitativos (bens/serviços)
requisitados, tais como demonstrativo de consumo dos exercícios
anteriores, relatórios do almoxarifado e/ou outros dados objetivos que
demonstrem o dimensionamento adequado da aquisição/contratação?

  -   -
Baseado no quantitativo de pontos
remotos de transmissão dos
resultados para as eleições de 2020
- Despacho STI (0682663)

4
A dispensa de licitação destina-se à contratação de serviços ou
compras de até R$ 33.000,00, que não se refiram a parcelas de um
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser
realizada de uma só vez?

 X

Fundamentada no art. 24, inciso V,
da Lei nº 8.666/1993, é dispensável
a licitação “quando não acudirem
interessados à licitação anterior e
esta, justificadamente, não puder
ser repetida sem prejuízo para a
Administração, mantidas, neste
caso, todas as condições
preestabelecidas”.

4.1A licitação foi caracterizada como fracassada ou deserta? X  Decisão nº 2365 / 2020 - TRE-
AL/PRE/GPRES (0777100)

4.2Consta dos autos justificativa dos prejuízos que os procedimentos
necessários à realização de novo certame causariam à Administração  X Diligenciar

4.3
Foram observadas as condições impostas pelo edital que
regulamentou o certame (Edital do Pregão Eletrônico nº 60/2020 -
 0753768).

X   

5
Existe termo de referência com indicação do objeto de forma precisa,
suficiente e clara, observando a vedação de especificações que, por
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a
competição ou sua realização?

X  Termo de Referência - 0727612

6
Constam dos autos pesquisa de mercado para obter-se noção dos
preços praticados, com a juntada da respectiva planilha e informação
da Seção de Compras?

X  Planilha de preços -
 0727618, 0737325 e 0737326.

7 O termo de referência foi aprovado pela autoridade competente
(SAD)? X  0731423

8
A proposta de preços da possível contratada apresenta o menor
preço dentre as empresas que estariam habilitadas para a
contratação?

X  Planilha s de Custo VR compiladas
e corrigidas (0789258)

9  
A descrição do objeto no projeto básico/termo de referência está
compativel com a proposta da possível contratada, observando,
inclusive, medidas, quantidades, preços unitários e totais?

X   Proposta final VR - 0789258  

Termo de Sigilo - 0790154
Declaração, 0790149que:
a) que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006,
estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49; a.1) Como
esta licitação prevê a participação
exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não”
impedirá o prosseguimento no
certame; PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS 3 b) que está ciente e
concorda com as condições
contidas no Edital e seus anexos; c)
que cumpre os requisitos para a
habilitação definidos no Edital e
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10 Tendo havido a exigência da apresentação de documentação
complementar à proposta , a referida documentação foi apresentada?   X   

que a proposta apresentada está
em conformidade com as exigências
editalícias; d) que inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no
certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências
posteriores; e) que não emprega
menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de
forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2,
de 16 de setembro de 2009; g) que
não possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos
III e IV do art. 1º e no inciso III do
art. 5º da Constituição Federal; h)
que os serviços sejam prestado por
empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade
previstas na legislação, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991.

11 Houve a devida reserva de crédito orçamentário? X  Anexo Reserva de Crédito n.
273/2020 (0749586)

12 A proposta de preço encontra-se dentro do prazo de validade? X  Proposta final VR - 0789258  

13 Consta o domicílio bancário, indicado pelo credor, na proposta ou em
documento separado? X  0790156

14

Consta nos autos declaração necessária à comprovação da
observância ao que prescreve o inciso V, do Art. 2º, da Res. CNJ nº
7/2015, com redação dada pela Res. CNJ nº 229/2016?
“Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:
(…)
V – a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual sejam sócios
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou
juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de
assessoramento; (Redação dada pela Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

X   0790148

 Regularidade fiscal e trabalhista SimNão Fls./Obs.

15

A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF ou certidões em
separado. com os seus dados relativos à regularidade fiscal válidos? X   0787913 e 0790008 

FGTS X   
INSS X   
Receita Federal X   

16 Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas? X   0787913
17 Consta consulta ao CADIN? X  0789058

18
Na consulta ao SICAF verifica-se registro de sanção à empresa
contratada, cujos efeitos a torne proibida de celebrar contrato
administrativo e alcancem a Administração contratante? 

 X  

19
Consta nos autos a consulta acerca da existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no
Portal da Transparência?

X  0789003

 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 21/10/2020, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 21/10/2020, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0790628 e o código CRC 23466C97.

0008814-33.2019.6.02.8000 0790628v36
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21/10/2020 SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/private/consultas/consultarNivel1.jsf 1/4

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

025.095.944-51 - Governo

Consulta Nível I – Credenciamento

   

  

 

 

 

 

Fornecedor

CNPJ
17.278.191/0001-50

Razão Social
VR CONSULTORIA LTDA

Nome Fantasia
PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL

Situação do Fornecedor
Credenciado

Data de Vencimento do Cadastro
23/04/2021

Data/Hora da Última Sincronização
Pendente de sincronização

Situação do Nível I
Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa
Empresa de Pequeno Porte

Data de Abertura da Empresa
10/12/2012

* Inscrição Estadual

0786317400209

* Inscrição Municipal

901377325

Natureza Jurí dica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Capital Social (R$)
200.000,00

Cnae Primário
7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

Consulta Cadastro Segurança Sair
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1 2 3 4

Cnaes Secundários

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS

1 2 3 4

  

 

 

    

Endereço e Contato Principal

CEP
57.055-000

Endereço
AVENIDA FERNANDES LIMA, 8 - SALA 603 EDIF CENTENARIO OFFICE - FAROL

Município / UF
Maceió / Alagoas

Telefone
(82) 3028-6900

Telefone
-

E-mail
FINANCEIRO@PROMAXIMA.COM.BR

Responsável pelo Cadastro

CPF

032.412.854-13

Nome
VICTOR HUGO SOARES DA COSTA

* Carteira de Identidade

1674828

* Órgão Expedidor

sspal

* Data de Expedição

30/07/1996

Data de Nascimento
18/11/1980

E-mail

atendimento@promaxima.com.br
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(*) Campo de preenchimento obrigatório.

CPF / CNPJ Nome / Razão social
Participação

Societária
(%)

Possui
pendência Ação

032.412.854-13 VICTOR HUGO SOARES DA COSTA 50,000000 Não

044.430.934-94 NATALIA BARRETO CARNEIRO ESCARPINI 50,000000 Não

CPF Nome Possui
pendência Ação

032.412.854-13 VICTOR HUGO SOARES DA COSTA Não

046.318.174-37 RAFFAEL DE GUSMAO ATAIDE ESCARPINI Não

Material

Nenhuma linha de fornecimento cadastrada

Serviço

1 2

Código / Nome

809 - Consultoria / Assessoria - Engenharia

Sócios / Administradores

Dirigentes

Linhas de Fornecimento do Fornecedor
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Código / Nome

3530 - Informática - Manutenção de Computadores

13668 - Estudos e Projetos de Instalação de Rede Local de Microcomputador

13676 - Instalação de Rede Local de Microcomputador

16918 - Informática - Desenvolvimento / Implantação / Manutenção Re-de de Computador

1 2

REALIZAR NOVA PESQUISA VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL

VOLTAR RELATÓRIO

Brasília, 21 de Outubro de 2020 Produção
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25588591615Usuário:

19/10/2020 15:27:41Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

VICTOR HUGO SOARES DA COSTA Adimplente03241285413
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: VICTOR HUGO SOARES DA COSTA
CPF: 032.412.854-13
Certidão nº: 27632324/2020
Expedição: 21/10/2020, às 16:23:44
Validade: 18/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que VICTOR HUGO SOARES DA COSTA, inscrito(a) no CPF sob
o nº 032.412.854-13, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: NATALIA BARRETO CARNEIRO ESCARPINI
CPF: 044.430.934-94
Certidão nº: 27632819/2020
Expedição: 21/10/2020, às 16:27:12
Validade: 18/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que NATALIA BARRETO CARNEIRO ESCARPINI, inscrito(a) no
CPF sob o nº 044.430.934-94, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº: 86790 / 2020

Inscrição: 3277160 Identificação: 1999
Contribuinte
VICTOR HUGO SOARES DA COSTA E SUA ESPOSA

C.N.P.J./C.P.F.
032.412.854-13

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
RUA DR.ROLAND SIMON APART.004, Nº: 336, 
57037-090, 
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro:  MANGABEIRAS.                          Cidade: MACEIO
Data Expedição 
21/10/2020

Validade 
19/01/2021

Data Protocolo 
21/10/2020

N.º De Autenticidade: 7A5.34D.78B.D3E

 
.
   Certificamos , com  fundamento  nas  informações constantes  em nosso 
   Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito
   de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham  a
   ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em  relação
   ao   Contribuinte Geral - Pessoa Física   acima   identificado   inexiste
   débito impeditivo a  expedição desta certidão.
   
     ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
 
Certidão emitida as 16:28:52 do dia 21/10/2020
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.
Observação:

O contribuinte indicado possui vínculos tributários imobiliários e mercantis.
 Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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21/10/2020
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: VICTOR HUGO SOARES DA COSTA
CPF: 032.412.854-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:53:28 do dia 21/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/04/2021.
Código de controle da certidão: F94D.54ED.6412.76F1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2020.
À SAD,
Senhor Secretário,
 
Acompanhando o andamento do presente procedimento e

considerando o prazo exíguo para a contratação direta pretendida
para a prestação dos serviços de TI, para as eleições de 2020,
reabrimos os autos nesta Seção de Instrução de Contratações - SEIC,
para juntar a documentação apontada pela ACAGE no Parecer
2001/2020 (0790628) - itens 3 e 4 das diligências requeridas, e
outras que reputamos importante, relacionadas à empresa VR
Consultoria, conforme abaixo: 

Cadastro SICAF válido, informando a situação dos sócios
- sem pendência (0791129);

CADIN do sócio Victor (0791132);
CNDs da Justiça do Trabalho dos sócios

(0791133 e 0791134);
CND da Receita Federal do sócio Victor (0791159);
Certidão Municipal do sócio Victor (0791135); e 
Declaração nos termos da cláusula 3.4 do Edital

corrigida, com exclusão da alínea a (0791298).
Quanto à Certidão de FGTS dos sócios, não foi possível

sua extração pela internet, por ausência de formatação para CPF
para esse fim.

A Certidão Municipal da sócia Natália já foi solicitada à
empresa, devido à desatualização do cadastro da mesma, como
informado pela prefeitura, em que pese, acreditamos, salvo melhor
entendimento, que o relatório extraído do SICAF, referente à
situação dos sócios indicando ausência de pendência, possa suprir a
exigência.

Outrossim, de acordo com o Contrato Social da empresa
(0788972), Cláusula VII: "A administração da sociedade é exercida
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(0788972), Cláusula VII: "A administração da sociedade é exercida
pelos sócios Victor Hugo Soares da Costa e Natalia Barreto Carneiro
Escarpini, praticando todos os atos de administração em conjunto ou
isoladamente, representando a sociedade, ativa e passivamente,
judicial e extrajudicialmente" (grifo nosso), fazendo-nos crer, s.m.j. e
caso o relatório de situação dos sócios do SICAF não atenda, que a
comprovação de regularidade fiscal, tributária e trabalhista de um
dos sócios seja suficiente, uma vez que ambos possuem participação
igualitária na sociedade (50% cada um), não havendo um sócio
majoritário.

Esperando termos cumprido as diligências apontadas nos
itens 3 e 4 do Parecer ACAGE 2001 (0790628), no intuito de agilizar
os trâmites do presente procedimento, encaminhamos os autos para
o atendimento às demais diligências requeridas, aguardando apenas
o recebimento da Certidão Municipal, referente à sócia Natália da
empresa VR, se for o caso.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 21/10/2020, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 21/10/2020, às 19:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791300 e o código CRC 1B0914CF.

0008814-33.2019.6.02.8000 0791300v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2020.
Complementada a intrução, conforme registra a

SEIC, no Despacho 0791300, devolvo os autos à análise da
ACAGE, com vistas à aferição de conformidade da proposição
de contratação direta.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/10/2020, às 19:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791399 e o código CRC 75758627.

0008814-33.2019.6.02.8000 0791399v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2020.
Senhor Assessor Jurídico da Diretoria-Geral,
 
Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria para

manifestação acerca do apontado no item 5 do Parecer nº
2001 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE (0790628), bem como sobre
as considerações da SEIC, Despacho SEIC - 0791300, abaixo:

A Certidão Municipal da sócia Natália já
foi solicitada à empresa, devido à
desatualização do cadastro da mesma,
como informado pela prefeitura, em que
pese, acreditamos, salvo melhor
entendimento, que o relatório extraído do
SICAF, referente à situação dos sócios
indicando ausência de pendência, possa
suprir a exigência.
Outrossim, de acordo com o Contrato
Social da empresa (0788972), Cláusula
VII: "A administração da sociedade é
exercida pelos sócios Victor Hugo Soares
da Costa e Natalia Barreto Carneiro
Escarpini, praticando todos os atos de
administração em conjunto
ou isoladamente, representando a
sociedade, ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente" (grifo nosso),
fazendo-nos crer, s.m.j. e caso o relatório
de situação dos sócios do SICAF não
atenda, que a comprovação
de regularidade fiscal, tributária e
trabalhista de um dos sócios seja
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suficiente, uma vez que ambos possuem
participação igualitária na sociedade
(50% cada um), não havendo um sócio
majoritário.
Esperando termos cumprido as
diligências apontadas nos itens 3 e 4 do
Parecer ACAGE 2001 (0790628), no
intuito de agilizar os trâmites do presente
procedimento, encaminhamos os autos
para o atendimento às demais diligências
requeridas, aguardando apenas o
recebimento da Certidão Municipal,
referente à sócia Natália da empresa VR,
se for o caso.

 
Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI - ACAGE

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 21/10/2020, às 20:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791424 e o código CRC C9913D60.

0008814-33.2019.6.02.8000 0791424v1
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PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA. APOIO DE TI. ELEIÇÕES 2020. PE N 60/2020.

 

Parecer nº 2012 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhora Assessora-Chefe da ACAGE,
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos, em face do

encaminhamento de Vossa Senhoria (0791424):
 

"Encaminhamos os autos a Vossa
Senhoria para manifestação acerca do
apontado no item 5 do Parecer nº 2001 /
2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE (0790628),
bem como sobre as considerações da
SEIC, Despacho SEIC - 0791300, abaixo:
A Certidão Municipal da sócia Natália já
foi solicitada à empresa, devido à
desatualização do cadastro da mesma,
como informado pela prefeitura, em que
pese, acreditamos, salvo melhor
entendimento, que o relatório extraído do
SICAF, referente à situação dos sócios
indicando ausência de pendência, possa
suprir a exigência.
Outrossim, de acordo com o Contrato
Social da empresa (0788972), Cláusula
VII: "A administração da sociedade é
exercida pelos sócios Victor Hugo Soares
da Costa e Natalia Barreto Carneiro
Escarpini, praticando todos os atos de
administração em conjunto
ou isoladamente, representando a
sociedade, ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente" (grifo nosso),
fazendo-nos crer, s.m.j. e caso o relatório
de situação dos sócios do SICAF não
atenda, que a comprovação
de regularidade fiscal, tributária e
trabalhista de um dos sócios seja
suficiente, uma vez que ambos possuem
participação igualitária na sociedade
(50% cada um), não havendo um sócio
majoritário.
Esperando termos cumprido as
diligências apontadas nos itens 3 e 4 do
Parecer ACAGE 2001 (0790628), no
intuito de agilizar os trâmites do presente
procedimento, encaminhamos os autos
para o atendimento às demais diligências
requeridas, aguardando apenas o
recebimento da Certidão Municipal,
referente à sócia Natália da empresa VR,
se for o caso."

 
No item 5 do Parecer nº 2.001 (0790628) consta:
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"5. Seja ouvida a AJ-DG acerca da
inconsistência verificada no Edital deste
Pregão Eletrônico, quanto a participação
de microempesas e empresas de pequeno
porte, se se trata de favorecimento ou
exclusividade."
 

Ainda no mesmo Parecer nº 2.100 verifica-se:
 
"Em análise do Edital, 0753768,
observamos, em sua página 2, quanto
à participação de microempesas e
empresas de pequeno porte, informações
conflitantes de favorecimento (item 3.2) e
exclusividade (a.1 do item 3.4). Nesse
sentido, registramos que a empresa se
declara como microempresa ou empresa
de pequeno porte (alínea "a" -
 0790149) de forma equivocada, já que
não é optante pelo Simples Nacional,
como se observa de consulta extraída do
Simples Nacional (0790825), bem como
das planilhas por ela apresentadas."
 

A esse respeito, há que se destacar que
a participação no Pregão Eletrônico nº 60/2020 é AMPLA, em
face do valor licitado,  e não exclusiva.

O item que disciplina a amplitude de participação
na licitação é o 3.1 do edital que  estabelece que "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." Não se verifica nele qualquer restrição
quanto à participação.

Deve-se registrar que há uma inconsistência na
subalínea a.1 do item 3.4 ("Como esta licitação prevê a
participação  exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame"), que parte da premissa de que a
licitação restringiria a participação a Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte. Entretanto como a premissa não
é verdadeira (a licitação tem participação ampla),  a
consequência não se aplica.

No sistema Comprasnet a licitação foi cadastrada
como ampla, razão pela qual a disposição na subalínea a.1 do
item 3.4 é inaplicável.  

 

Quanto ao outro ponto, trata-se de  consultas aos
cadastros dos sócios Victor Hugo Soares da Costa e Natália
Barreto Carneiro Escarpini, tais como FGTS, Fazenda
Nacional e CADIN (Victor), Fisco  municipal, Justiça do
|Trabalho, em atendimento ao que prevê o item 9.2 do edital
do pregão em epígrafe:

 
9.2. A consulta aos cadastros será
realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
9.2.1. Caso conste na Consulta de
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Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
9.2.2. A tentativa de burla será verificada
por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.
9.2.3. O licitante será convocado para
manifestação previamente à sua
desclassificação.
 

Por sua vez, o artigo 92, da Lei nº 8.429/1992 que
dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato,
cargo, emprego ou função na administração pública direta,
indireta ou fundacional,  assim preconiza:

Art. 12.  Independentemente das sanções
penais, civis e administrativas previstas
na legislação específica, está o
responsável pelo ato de improbidade
sujeito às seguintes cominações, que
podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, de acordo com a
gravidade do fato:         (Redação dada
pela Lei nº 12.120, de 2009).
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, ressarcimento integral do
dano, quando houver, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos
de oito a dez anos, pagamento de multa
civil de até três vezes o valor do
acréscimo patrimonial e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento
integral do dano, perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, se concorrer esta
circunstância, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de cinco
a oito anos, pagamento de multa civil de
até duas vezes o valor do dano e
proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento
integral do dano, se houver, perda da
função pública, suspensão dos direitos
políticos de três a cinco anos, pagamento
de multa civil de até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente e
proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.
IV - na hipótese prevista no art. 10-A,
perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito)
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anos e multa civil de até 3 (três) vezes o
valor do benefício financeiro ou tributário
concedido. (Incluído pela Lei
Complementar nº 157, de 2016)
Parágrafo único. Na fixação das penas
previstas nesta lei o juiz levará em conta
a extensão do dano causado, assim como
o proveito patrimonial obtido pelo agente.
 

Vale dizer, a consulta prevista no item 9.2 do edital,
em obediência ao comando contido no referido art. 12, da Lei
nº 8.429/1992, busca averiguar se pende sobre o sócio
majoritário da licitante eventual condenação por  ato de
improbidade administrativa, o que causaria a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

Assim, não parece ser necessário, de acordo com o
item 9.2 do edital, a consulta às certidões relativas ao FGTS,
Fazenda Nacional e CADIN, Fisco  municipal e Justiça do
|Trabalho. Essa parece ser a diretriz emanada da Corte de
Contas Federal, conforme se depreende do Acórdão nº
618/2019 - Plenário, mais adiante citado.

Dessa forma, apenas são necessárias, quanto aos
sócios majoritários, as consultas feitas junto ao Portal da
Transparência, a respeito da existência de registros
impeditivos da contratação, no Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas/CGU, e ao Portal Conselho Nacional
de Justiça, para fins de verificação da existência de registros
impeditivos da contratação por improbidade administrativa
(artigo 12 da Lei nº 8.429 de 1992) no Cadastro Nacional de
Condenações Civis por Ato de Improbidade.    

Nesse sentido, tem-se texto publicado pela Editora
Zênite, contratada pela Justiça Eleitoral para prestação de
serviços de consultoria em licitações e contratos:

 
TCU e CNDT: é indevida a exigência
em nome do sócio majoritário.
Licitação, Planejamento 22/04/2019 Por Equipe
Técnica 0
Em recente manifestação – Acórdão
nº 628/2019 Plenário, publicada no
Informativo de Licitações e Contratos nº
365, o Tribunal de Contas da União
orientou o jurisdicionado no sentido de
que “9.3. (…) promova o necessário
ajuste no edital do Pregão Eletrônico
1/2019, de modo que a exigência
contida no subitem 12.2 c/c o
subitem 12.2.1 se refira somente a
empresa licitante;”
A exigência questionada tinha em vista a
consulta envolvendo a Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas  não
somente em nome da empresa licitante,
mas também em nome do sócio
majoritário.
Confira o teor da notícia, publicada no
Informativo citado:

1. É ilegal a exigência, para
fim de habilitação, da
apresentação de Certidão
Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) em
nome do sócio majoritário
da empresa licitante, por
não estar prevista no art.
29 da Lei 8.666/1993.
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Representação formulada ao TCU
por sociedade empresária, com
pedido de medida cautelar,
apontou possível irregularidade
no Pregão Eletrônico 1/2019,
promovido pelo Instituto Federal
do Espírito Santo – Campus
Colatina, cujo objeto era a
prestação de serviços de limpeza e
conservação naquele instituto. A
suposta irregularidade consistia
no fato de a entidade haver
inabilitado a empresa
representante, vencedora da etapa
de lances, sob o argumento de que
o seu sócio majoritário estaria
com pendência na Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), tendo em vista que o item
12.2 do edital, ao tempo em que
previa, na fase de habilitação, a
realização de consultas ao
Cadastro de Empresas Inidôneas e
Suspensas da CGU, ao Cadastro
de Condenações Civis por Ato de
Improbidade do CNJ e ao portal do
Tribunal Superior do Trabalho
(para verificação de pendências
trabalhistas por meio de emissão
de CNDT), dispunha, em seu
subitem 12.2.1, que as consultas
seriam realizadas tanto em nome
da empresa licitante quanto em
nome do sócio majoritário “por
força do artigo 12 da Lei nº 8.429
de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio
majoritário”. A empresa
representante alegou que a CNDT
deveria ser exigível da pessoa
jurídica, e não do sócio
majoritário, enquanto pessoa
física, e como a exigência em
relação àquela fora devidamente
cumprida, sua desclassificação
teria sido irregular. Ao apreciar a
matéria, a unidade técnica se
manifestou no sentido de que, à
luz do art. 29, inciso V, da Lei
8.666/1993, a exigência deveria,
de fato, ter sido feita apenas da
pessoa jurídica licitante, e não de
qualquer um de seus sócios, seja
ele majoritário ou não. Para
ela,   “apenas as consultas
feitas junto ao Portal da
Transparência, a respeito da
existência de registros
impeditivos da contratação, no
Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas/CGU, e
ao Portal Conselho Nacional de
Justiça, para fins de
verificação da existência de
registros impeditivos da
contratação por improbidade
administrativa, no Cadastro
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Nacional de Condenações Civis
por Ato de Improbidade,
deveriam, nos termos do item
12.2.1 do referido edital, e por
força do artigo 12 da Lei nº
8.429 de 1992, serem feitas,
também, em nome do sócio
majoritário da empresa
licitante”. Por entender que
existiam os requisitos do fumus
boni iuris e do periculum in mora,
e que não havia configurado o
periculum in mora ao reverso, a
unidade técnica propôs que a
medida cautelar fosse adotada. Ao
se pronunciar sobre o caso, a
relatora assinalou que a
“exigência contida no subitem
12.2 c/c o subitem 12.2.1 do edital
Pregão Eletrônico 1/2019, a qual
estabelece que deverá ser emitida
CNDT também em nome do sócio
majoritário da empresa, além de
potencialmente restritiva à
competitividade, não está prevista
no art. 29 da Lei 8.666/1993”, o
que caracterizaria o fumus boni
iuris. Considerando, no entanto,
que, em consulta ao Portal de
Compras do Governo Federal,
“mais de quarenta empresas se
habilitaram a participar do
certame licitatório (…),
demonstrando claramente, apesar
de o edital do certame conter
cláusula potencialmente restritiva
à competitividade, que isso não se
verificou de fato”, e considerando
também que o contrato anterior de
prestação de serviços de limpeza e
conservação já estava encerrado,
a relatora evidenciou a presença
do periculum in mora reverso,
motivo pelo qual votou pela
procedência parcial da
representação, sem prejuízo de se
“determinar ao Instituto Federal
do Espírito Santo – Campus
Colatina que promova o
necessário ajuste no edital do
Pregão Eletrônico 1/2019, de
modo que a exigência contida no
subitem 12.2 c/c o subitem 12.2.1
se refira somente a empresa
licitante”, no que foi
acompanhado pelos demais
ministros presentes à sessão.
Acórdão 628/2019 Plenário,
Representação, Relator Ministra
Ana Arraes.
(O último grifo não consta do
original)
 

 Com esta manifestação, remetem-se os autos a
Vossa Senhoria. 

 
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 22/10/2020, às 10:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791427 e o código CRC 290D4364.

0008814-33.2019.6.02.8000 0791427v16
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2020.
Senhor Secretário de Administração.
 
Reenvio os autos a Vossa Senhoria solicitando

manifestação acerca do apontado na diligência "1" do Parecer
nº 2001 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE (0790628).

 
Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI - ACAGE

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 22/10/2020, às 07:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791453 e o código CRC 950FC30D.

0008814-33.2019.6.02.8000 0791453v1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/10/2020 às 10:58) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 032.412.854-13.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5F91.901A.43AD.C130 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 22/10/2020 as 10:58:50 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/10/2020 às 10:59) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 044.430.934-94.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5F91.9051.E947.0185 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 22/10/2020 as 10:59:45 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
Certidão CND CNJ sócia Natália VR (0791524)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1351



22/10/2020 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=03241285413%2C04443093494&tipoSancao=600003&colunasSele… 1/1

CPF / CNPJ: 

Tipo de sanção: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

03241285413 04443093494

Impedimento - Lei do Pregão

Data da consulta: 22/10/2020 12:05:18 
Data da última atualização: 22/10/2020 05:10:12

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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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 outubro de 2020.
À ACAGE
 
Senhora Assessora,
 
Em atenão ao Despacho ACAGE 0791453, temos a

esclarecer que a proposição com vistas à contratação direta
com base no art. 24, V da Lei nº 8.666/93, devido ao malogro
do certame (Pregão nº 60/2020) consta do Despacho
GSAD 0775159, acolhido pela Diretoria-Geral
(docs. 0776463 e 0777007) e pela Presidência, conforme
consta da Decisão nº 2365 (doc. 0777100).

A contratação direta foi proposta em face dos
riscos de novo fracasso em uma repetição de Pregão
Eletrônico, sem olvidar das intercorrências que podem ser
observadas no procedimento (impugnações, recursos etc.), o
que poderia inviabilizar a contratação, em tempo e modo do
serviço de apoio técnico de TI (no melhor cenário, a repetição
do Pregão dar-se-ia no dia 20 do corrente, considreando a
data da Decisão nº 2365 - doc. 0777100 - 2/10/2020 e a
publicação do aviso no dia 6/10/2020), serviço este integrante
do planejamento de contratações de eleições, especialmente
neste ano em que a STI não pode contar com os técnicos
então contratados pela CTIS, por força da extinção do
contrato então mantido pelo TSE.

Como tem efatizado esta Secretaria, quanto ao
conceito de emergência (aplicável ao caso também, não
obstante o fundamento seja o inciso V e não o IV do art. 24 da
Lei nº 8.666/93), assinala o Prof.º Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes (inContratação direta sem licitação, 8ª ed.,
Editora Fórum, 2009, p. 327 e 328):
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A noção de uma situação de emergência deve
coadunar-se com o tema em questão, pouco
aproveitando a noção coloquial do termo,
dissociada da sede de licitação e contratos.
Conforme entendimento do TCU a situação de
emergência deverá ser devidamente
esclarecida e com a formalização adequada da
empresa e dos preços adotados, estando, aí
sim, fundamentados os argumentos que
permitirão a adoção do instituto da dispensa
de licitação.
Aqui, emergência diz respeito à possibilidade
de se promover a dispensa de licitação.
Corolário dessa premissa é,
fundamentalmente, a absoluta impossibilidade
de atender ao interesse público – fim único de
toda atividade administrativa – se, adotado o
procedimento licitatório. Emergência, para
autorizar a dispensa, requer a
caracterização de uma situação cujo
tempo de atendimento implique a
necessidade de dispensar o
procedimento licitatório.
Deve, por conseguinte, haver direta correlação
entre o sentido da palavra emergência e o
tempo necessário à realização da licitação.
(grifos não constantes do original).

De todo modo, quem melhor poderá justificar os
prejuízos advindos da não contratação é a própria STI,
Unidade para a qual também remeto estes autos para,
se entender oportuno, complementar a presente
informação.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/10/2020, às 12:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791534 e o código CRC 5B6D7248.

0008814-33.2019.6.02.8000 0791534v1
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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 outubro de 2020.
À ACAGE,
Senhora Assessora-Chefe,
 
Reabrimos novamente o processo nesta SEIC e juntamos

as consultas feitas junto ao Portal da Transparência (0791527) e no
Portal do CNJ (0791522 e 0791524),  referentes aos sócios da
empresa VR Consultoria, conforme apontado no Parecer AJ-DG
2012/2020 (0791427).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 22/10/2020, às 12:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 22/10/2020, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791558 e o código CRC D65B47B7.

0008814-33.2019.6.02.8000 0791558v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2020.
À ACAGE
 
Senhora Assessora,
 
Manifesto concordância com as ponderações do

Secretário de Administração, acrescentando que a ausência
do pessoal técnico irá prejudicar significativamente o apoio
aos Cartórios Eleitorais, que não poderão contar com toda a
equipe da STI, como ocorria antes, em razão da pandemia
disseminada pelo coronavírus, que provocou o afastamento de
diversos servidores enquadrados em grupo de risco.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 22/10/2020, às 14:01, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791719 e o código CRC 3467CB2D.

0008814-33.2019.6.02.8000 0791719v1
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PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Contratação direta. Apoio de TI. Eleições 2020.
 

Parecer nº 2018 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Trata-se de pretensa contratação direta

de empresa para fornecimento de mão-de-obra para atuação
em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação - Eleições 2020,
tendo em vista o fracasso do Pregão Eletrônico n° 60/2020,
lastreada na Decisão da Presidência, Decisão nº 2365 / 2020 -
TRE-AL/PRE/GPRES (0777100).

Retornam os autos com documentações
apresentadas em função de apontamentos constantes de nossa
última análise, Parecer nº 2001 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE -
 0790628, que, após verificação, observamos:

1. Apresentar justificativa dos prejuízos que os
procedimentos necessários à realização de novo certame
causariam à Administração: tais justificativas encontram-se
demonstradas no Despacho GSAD - 0791534, complementadas
pelo Despacho STI - 0791719;

2. Aferição da qualificação técnica pela unidade
demandante: pendente;

3. Complementação das consultas aos cadastros
dos sócios Victor Hugo Soares da Costa e Natália Barreto
Carneiro Escarpini, tais como FGTS, Fazenda Nacional e
CADIN (Victor), Fisco  municipal, Justiça do trabalho:
considerando o exposto pelo Senhor Assessor Jurídico da
DG, Parecer nº 2012 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG -
 0791427, as documentações pendentes foram juntadas pela
SEIC;

4. Manifestação da empresa quanto ao declarado na
alínea "a" do documento Sei 0790149 - microempresa ou
empresa de pequeno porte: foi apresentada declaração
retificadora - 0791298;

5. Seja ouvida a AJ-DG acerca da inconsistência
verificada no Edital deste Pregão Eletrônico, quanto a
participação de microempesas e empresas de pequeno porte,
se se trata de favorecimento ou exclusividade: este
questionamento foi dirimido pelo Senhor Assessor Jurídico da
Diretoria-Geral, 0791427.

Desta forma, a fim de anuirmos pela regularidade
desta contratação direta, recomendamos o envio dos autos ao
Senhor Secretário de Administração para, junto à unidade
demandante, proceder ao cumprimento do apontamento
constante do item "2".

 
Lisiana Teixeira Cintra
Assistente II - ACAGE

 
De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.

 
Raquel Helena Paixão Tavares
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Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 22/10/2020, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 22/10/2020, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791775 e o código CRC E511F6DF.

0008814-33.2019.6.02.8000 0791775v9
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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 outubro de 2020.
Devolvo os autos à COINF/STI, para atendimento

da diligência solicitada pela ACAGE, no item 2 do Parecer
nº 2018 (doc. 0791775).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/10/2020, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791887 e o código CRC F49270A3.

0008814-33.2019.6.02.8000 0791887v1
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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 outubro de 2020.
À SAD e ACAGE
 
Sr. Secretário e Sra. Assessora,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0791887, que por

sua vez remete ao Parecer 2018 (0791775), informo, sem
prejuízo doutros pontos, quanto aos:

 
Atestados de Capacidade Técnica 0788966: a priori

e smj, guardam identidade com o que busca este Regional.
 
 
Mais uma vez, por oportuno e pertinente, registro

que no Edital nº 60/2020 (0753768), este Regional, sem
prejuízo de outros pontos e aspectos, consignou:

"9.10.3. Qualificação técnica: No mínimo
um atestado ou declaração de capacidade
técnica, em nome da licitante, expedidos
por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprovem ter a licitante
fornecido serviços compatíveis em
características com os objetos da
presente licitação.

9.10.3.1. A empresa deverá
apresentar comprovação de
capacidade técnica através de
certidões ou atestados de serviços
similares de complexidade logística,
qualificação de mão de obra e
operacional equivalente ou
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superior."
 

E no Termo de Referência, parte integrante do
Edital:

 
"2.4 Premissas de Perfil
O Apoio de TI deve ser capaz de atuar,
sempre que possível, com orientações
básicas e/ou repassadas por meio de
contato telefônico com o suporte próprio
de TI do Regional, como já refalado em
número reduzido.
Neste contexto, tem-se em mente, com
base na convenção coletiva de trabalho
abaixo discriminada, disponível em
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/,
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:
AL000192/2019 DATA DE REGISTRO NO
MTE: 24/09/2019 NÚMERO DA
SOLICITAÇÃO: MR043058/2019 NÚMERO
DO PROCESSO: 46201.003443/2019-13
DATA DO PROTOCOLO: 20/09/2019
O perfil de: Técnico em Informática -
Jornada de 8h diárias, para acompanhar a
jornada normal de trabalho da Justiça
Eleitoral dentro do período eleitoral."
(Grifo meu)

 
Por fim, sugere-se, caso subsista dúvida, o

encaminhamento à Cogestão e Fiscalização Administrativa e
Técnica, designada pela Decisão 2435/2020 (0783500) e
Portaria da Presidência 378/2020 (0785783).

 
Atenciosamente.

 
 

Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Cogestor do Contrato, em 22/10/2020, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791916 e o código CRC EC292296.

0008814-33.2019.6.02.8000 0791916v1
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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 outubro de 2020.
Com os eclarecimentos prestados pelo titular da

COINF, no Despacho 0791916, devolvo os autos à ACAGE,
destacando que a Unidade demandante entendeu pelo
atendimento do requisito técnico de qualificação.

Nesse propósito, reporto-me ao nosso Despacho
GSAD 0786251 (abaixo transcrito), para reiterar que "a
Unidade Técnica deste Tribunal é aquela melhor qualificada
para avaliar a pertinência do certificado com o que exigido no
Edital, até porque participou da eleboração dos estudos
preliminares e do termo de Referência da contratação":

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Em atenção ao Despacho 0786192, temos a
tecer algumas considerações:
 
a) Trata-se de instrução de contratação a ser
processada de forma direta, com base no
disposto no art. 24, V, da Lei nº 8.666/93,
portanto, mantidas, neste caso, todas as
condições pré-estabalecidas no instrumento
convocatório respectivo - o Edital do Pregão
Eletrônico nº 60/2020 (doc. 0753768);
b) O Edital enumera as condições de
habilitação em seu item 9. No subitem 9.10.3
constam os requisitos de habilitação técnica:
 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
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(...)
9.10.3. Qualificação técnica: No
mínimo um atestado ou declaração de
capacidade técnica, em nome da
licitante, expedidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado,
que comprovem ter a licitante
fornecido serviços compatíveis em
características com os objetos da
presente licitação. 9.10.3.1. A
empresa deverá apresentar
comprovação de capacidade técnica
através de certidões ou atestados de
serviços similares de complexidade
logística, qualificação de mão de obra
e operacional equivalente ou
superior. 

 
c) Submetido o feito à Unidade Técnica, esta
entendeu que a empresa não logrou êxito em
demonstrar a qualificação técnica exigida
(doc. 0786108). 
De fato, com razão o Sr. Coordenador de
Infraestrutura, pois, conforme consta do
Edital, a proponente deverá apresentar "No
mínimo um atestado ou declaração (...) que
comprovem ter a licitante fornecido serviços
compatíveis em características com os objetos
da presente licitação. 9.10.3.1." 
Por seu turno, consta do item 9.10.3.1 do
Edital:

9.10.3.1. A empresa deverá
apresentar comprovação de
capacidade técnica através de
certidões ou atestados de serviços
similares de complexidade logística,
qualificação de mão de obra e
operacional equivalente ou superior.
 

Ocorre que os atestados apresentados, lista de
contratações realizadas pela proponente
(docs. 0785894 e 0785898), não comprovam,
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como bem assinalado pela Unidade Técnica,
serviços similares de complexidade logística,
qualificação de mão de obra e operacional
equivalente ou superior àquela prevista no
edital, a saber (item 2.3 do Termo de
Referência Anexo I do Edital):

2.3 Finalidade Face à instalação das
urnas eletrônicas em diversos pontos
de coleta de votos nas seções
eleitorais, diversas atividades
técnicas deverão ser desenvolvidas,
com a consequente necessidade
de mobilização de um grande
contingente de profissionais com
conhecimentos na área de
informática. A necessidade de
efetuar a contratação de empresa
especializada para a provisão dos
técnicos tem sido fortemente
defendida pelos cartórios eleitorais
em diversos expedientes. 
Suas atividades serão:
auxílio técnico para a manipulação e
instalação de periféricos
(impressoras, scanners, etc...);
auxílio técnico para operação de
microcomputadores;
auxílio técnico no recebimento dos
equipamentos de votação, dos
documentos, dos materiais de
expediente e de outros itens
necessários ao regular funcionamento
das seções eleitorais;
auxílio técnico na preparação e
montagem das seções eleitorais;
auxílio técnico na instalação prévia
das urnas eletrônicas;
prestação de suporte técnico aos
mesários, propondo a adequada
solução das dificuldades encontradas;
acompanhamento das atividades de
remessa dos materiais de votação e

Despacho GSAD 0791930         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1365



dos equipamentos de votação às
Juntas Eleitorais. (grifos não
constantes do original).

 
O edital já prevê requisitos mínimos, na forma
exigida pelo TCU, mas tais requisitos mínimos
não siginificam a relativização total de
critérios, como bem enfatizou a Corte de
Contas no Acórdão nº 891/2018 - Plenário,
"(...) a exigência de documentos que
comprovem a qualificação técnica e a
capacidade econômico-financeira das
licitantes, desde que compatíveis com o objeto
a ser licitado, não é apenas uma faculdade,
mas um dever da Administração."
Ressalta o TCU que,

7. Essa obrigação, entretanto, não é
mera formalidade e está sempre
subordinada a uma utilidade real, ou
seja, deve ser a mínima exigência
capaz de assegurar, com algum grau
de confiança, que a empresa
contratada será capaz de fornecer os
bens ou serviços adquiridos. Em
consequência, a documentação a ser
fornecida deve guardar relação com o
objeto pretendido no sentido de que
aquisições mais simples demandarão
menos comprovações e, contrario
sensu, as mais complexas exigirão
mais salvaguardas.

 
Nesse ponto, a Unidade Técnica deste Tribunal
é aquela melhor qualificada para avaliar a
pertinência do certificado com o que exigido
no Edital, até porque participou da eleboração
dos estudos preliminares e do termo de
Referência da contratação.
Dessa forma, em atenção ao pedido formulado
por essa Unidade - SEIC, expresso o
entendimento, em conformidade com a
Unidade Técnica, pela insuficiência dos
documentos apresentados para comprovar a
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qualificação técnica exigida no edital, o que
deve ensejar a não aceitação da proposta
apresentada pela empresa IDEALLIZE
EIRELI, inscrirta no CNPJ 15.177.131/0001-
16. 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/10/2020, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791930 e o código CRC 1A730BE6.

0008814-33.2019.6.02.8000 0791930v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Contratação direta. Apoio de TI. Eleições 2020.

 

Parecer nº 2020 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Trata-se de pretensa contratação direta

de empresa para fornecimento de mão-de-obra para atuação
em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação - Eleições 2020,
tendo em vista o fracasso do Pregão Eletrônico n° 60/2020,
lastreada na Decisão da Presidência, Decisão nº 2365 / 2020 -
TRE-AL/PRE/GPRES (0777100).

Em continuidade às nossas análises
anteriores, Parecer nº 2001 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE -
 0790628 e Parecer nº 2018 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE -
 0791775, uma vez sanada a pendência quanto à aferição da
qualificação técnica pela unidade demandante, conforme se
observas dos Despacho COINF - 0791916 e Despacho GSAD -
 0791930, registramos que não encontramos óbices a
contratação ora pretendida, razão pela qual sugerimos o envio
destes autos à Diretoria-Geral para conhecimento e
providências, opinamos pela regularidade do presente
procedimento.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 

De acordo.
À Diretoria-Geral.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 22/10/2020, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 22/10/2020, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792048 e o código CRC 0ABC270D.

0008814-33.2019.6.02.8000 0792048v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
Tendo em conta o Parecer nº 2001/2020 - TRE-

AL/PRE/ACAGE - 0790628, o Parecer nº 2018/2020 - TRE-
AL/PRE/ACAGE - 0791775 e o Parecer 2020 (0792048),
tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo
Desembargador Presidente deste TRE/AL, para a necessária e
competente deliberação, com a recomendação de que seja
autorizada a contratação direta de empresa para fornecimento
de mão-de-obra para atuação em Apoio de TI nos locais de
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de
votação - Eleições 2020, tendo em vista o fracasso do Pregão
Eletrônico n° 60/2020, lastreada na Decisão da
Presidência, Decisão nº 2365 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES
(0777100).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/10/2020, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792647 e o código CRC 76DB59B7.

0008814-33.2019.6.02.8000 0792647v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Diretoria-Geral

ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 60/2020.  Contartação Direta. Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e
locais de votação - Eleições 2020. Fracasso de certame. 

 

Decisão nº 2555 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
 
Recebo conclusos os presentes autos que registram a

tramitação relativa ao fracasso do Pregão Eletrônico nº 60/2020.
Referido certame, do tipo menor preço global, objetivando a
contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão
de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento,
pontos de transmissão remotos e locais de votação, tudo de acordo
com requisição promovida pela Coordenadoria de Infraestrutura
desta Corte.

 
Por força do expediente da Unidade Técnica deste

Tribunal 0790303, fora solicitada a contratação direta dos serviços
de apoio de Tecnologia da Informação, para as Eleições Municipais
de 2020. Há, na sequência, os registros relativos ao andamento
processual respectivo.

 
Após analisar as manifestações da Assessoria de Contas e

Apoio à Gestão - ACAGE, insertas nos Pareceres nº 2001 / 2020
0790628, nº 2018 / 2020 - 0791775 e nº 2020 / 2020 0792048 , que
ratificaram a hipótese de dispensa, com base no que dispõe o artigo
24, inciso V, da Lei nº 8.666/93, acato o que sugere a Diretoria-Geral
0792647 e, com isso, AUTORIZO a contratação da empresa VR
Consultoria, CNPJ  nº 17.278.191/0001-50, pelo valor global de R$
110.076,97 (cento e dez mil, setenta e seis reais e noventa e sete
centavos), sendo o total de R$ 96.833,38 (noventa e seis mil,
oitocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos)  para a
prestação dos serviços no 1º turno, e o total de R$ 13.243,59 (treze
mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos)
para o 2º turno, se houver, objeto do Pregão Eletrônico nº 60/2020 ,
que restou fracassado, conforme informa a SEIC (0790303).

 
Remeta-se à Secretaria de Administração para as

providências cabíveis, especialmente as relativas à ciência da
contratanda, à formalização do instrumento necessário e emissão da
respectiva nota de empenho, autorizada  a liquidação da despesa
quando for o caso.

 

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 23/10/2020, às 20:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0793082 e o código CRC 2EEDB9E6.

0008814-33.2019.6.02.8000 0793082v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2020.
Em face da Decisão nº 2555, da Presidência

(doc. 0793082), remeto os presentes autos à SLC, para
publicação no Diário Oficial da União e consolidação da
minuta contratual.

À SEIC, para publicidade no Portal da
Transparência.

À COFIN, para emissão da correspondente nota de
empenho.

À COINF, Unidade de lotação do Gestor designado,
para ciência e adoção das providências prévias com a
contratada, tendo em vita a proximidade das eleições.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/10/2020, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0793816 e o código CRC F20788F7.

0008814-33.2019.6.02.8000 0793816v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2020.
Aos Designados pela Portaria 378/2020 (0785783)
 
Srs.,
 
Para ciência do Despacho GSAD 0793816 e, sendo

assim, reitero o teor do Despacho COINF 0787364.
Desta forma, considerando a necessidade de

atividades presenciais, remeto o presente para que Vossas
Senhorias possam, com o apoio deste subscritor:

 

1. Tomar conhecimento do Termo de Referência ( 0727612)
da contratação e seu edital referencial (0753768);

2. Estarem prontos para a fiscalização administrativa de
perfis dos contratados e da documentação a ser verificada;

3. Estarem prontos para as ações de treinamento previstas,
inclusive, quanto à fiscalização administrativa e técnica de
se obedecidas as condições estabelecidas e seu caráter de
seleção dos contratados;

4. Iniciarem junto com os cartórios eleitorais o planejamento
de verificação de pontos de transmissão remotos - Proc
SEI nº 0009784-33.2019.6.02.8000, evento 0787168, onde
será empregada a força de trabalhos dos contratados para
Apoio TI
1. O planejamento requer:

1. Articulação com os cartórios para viabilizar
contatos e agendamento com os responsáveis
pelos locais escolhidos;
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2. Articulação com o Gestor do Contrato de
Transporte Auxiliar, viabilizador dos
deslocamentos necessários dos Apoio de TI até os
pontos de transmissão;

3. Preenchimento de ficha de avaliação do local de
transmissão remoto e das condições encontrada,
viabilizadoras ou não do ponto de transmissão
remoto.

 
São estes os pontos iniciais, sem prejuízo doutros.

Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Gestor - Apoio Técnico - Portaria 373/2019 - 0606832

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 26/10/2020, às 09:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0794093 e o código CRC 466D7DDB.

0008814-33.2019.6.02.8000 0794093v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0793816).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/10/2020, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0794153 e o código CRC C66AEACA.

0008814-33.2019.6.02.8000 0794153v1
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26/10/2020 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6088318 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da
República

Imprensa Nacional
Envio Eletrônico de

Matérias
Comprovante de

Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de
publicação de matérias com as seguintes características:

   Data de envio: 26/10/2020 14:40:53
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 6088318
   Data prevista de publicação: 27/10/2020
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal
indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de
adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos
Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

13033695 Extrato de dispensa de licitacao PA-0008814-33.2019-VR
Consultoria.rtf

73e79d7302e6c161
c4f789d34059589f 4,00 R$

132,16

TOTAL DO OFICIO 4,00 R$
132,16
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DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2020.
 À SLC
 Tendo em vista a previsão contratual para o objeto do processo

em tela, solicitamos a respectiva numeração  
 para a emissão da competente nota de empenho.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ROBSON CORREIA DOS SANTOS,
Estagiário(a), em 26/10/2020, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 26/10/2020, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0794442 e o código CRC A4DE6FFF.

0008814-33.2019.6.02.8000 0794442v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2020.
À SGO/COFIN,
 
Informo, que foi reservado o nº 29/2020, para o Contrato minutado
no PA SEI Nº 0008814-33.2019.6.02.8000.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 27/10/2020, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0795456 e o código CRC BFB29FA9.

0008814-33.2019.6.02.8000 0795456v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020102700109
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EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 60/2020. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - AMB. OBJETO:
Cessão do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, com
a inclusão da funcionalidade SEI JULGAR para o CESSIONÁRIO, para utilização em base
única. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 27/10/2020 a
27/10/2025. P.A. 0000986-65.2017.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal Victor Luiz dos
Santos Laus, em 23/10/2020.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 50/2020. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.. OBJETO:
Cessão do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para
o CESSIONÁRIO, para utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei
8.666/93. VIGÊNCIA: 27/10/2020 a 27/10/2025. P.A. 0011900-57.2018.4.04.8000.
ASSINATURA: Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, em 23/10/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO PRIMEIRO ao Contrato nº 39/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: FREENET INFORMÁTICA LTDA. EPP. OBJETO: Prorrogação da vigência do
Contrato, cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico em ambiente de
armazenamento de conteúdo fixo utilizando software Caringo SWARM da Justiça Federal
da 4ª Região, por mais 12 (doze) meses, a partir de 26/10/2020. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT-
168400, ND 3390.40 e reforço à Nota de Empenho n.° 2020NE500825, datado de
22/10/2020. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 324.999,96. PA: 0006283-82.2019. ASS I N AT U R A :
Gaspar Paines Filho, Diretor-Geral, em 23/10/2020.

AV I S O
CONCORRÊNCIA Nº 1/2020

Processo nº: 0003737-59.2016.4.04.8000. Objeto: Contratação de empresa especializada
no ramo da construção civil para execução da retomada do saldo de obra do prédio
da Subseção Judiciária de Blumenau/SC.

Resultado do Julgamento dos Recursos quanto à Habilitação: Provimento dos
recursos manejados pelas empresas Alcance Engenharia e Construção Ltda. e Endeal
Engenharia e Construções Ltda., conforme Artigo nº 109 da Lei 8.666/1993, nos termos
da Decisão 5338385.

CONVOCA-SE os licitantes e interessados para a sessão pública de abertura
dos envelopes de proposta das licitantes habilitadas, a realizar-se no dia 29 de outubro
de 2020, às 14 horas no prédio anexo da sede do Tribunal, sito à Rua Ibanor José
Tartarotti, nº 170, bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-415, ocasião na
qual também serão devolvidos/disponibilizados os envelopes de proposta das licitantes
consideradas inabilitadas.

Informações: através da Internet no site http://www.trf4.jus.br e por
intermédio dos telefones (51) 3213-3740/3745, das 11 às 19 horas.

Porto Alegre, 26 de outubro de 2020.
CHRISTIAN CEZAR DOS SANTOS LUZ

Presidente da CPL

AV I S O
CONCORRÊNCIA Nº 1/2020

PROCESSO Nº: 0003737-59.2016.4.04.8000
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para
execução da retomada do saldo de obra do prédio da Subseção Judiciária de
Blumenau/SC.

Resultado do Julgamento dos Recursos quanto à Habilitação: Provimento dos
recursos manejados pelas empresas Alcance Engenharia e Construção Ltda. e Endeal
Engenharia e Construções Ltda., conforme Artigo nº 109 da Lei 8.666/1993, nos termos
da Decisão 5341597.

CONVOCA-SE os licitantes e interessados para a sessão pública de abertura
dos envelopes de proposta das licitantes habilitadas, a realizar-se no dia 29 de outubro
de 2020, às 14 horas no prédio anexo da sede do Tribunal, sito à Rua Ibanor José
Tartarotti, nº 170, bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-415, ocasião na
qual também serão devolvidos/disponibilizados os envelopes de proposta das licitantes
consideradas inabilitadas.

Informações: através da Internet no site http://www.trf4.jus.br e por
intermédio dos telefones (51) 3213-3740/3745, das 11 às 19 horas.

Porto Alegre, 26 de outubro de 2020.
CHRISTIAN CEZAR DOS SANTOS LUZ,

Presidente da CPL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0001506-70.2019.6.01.8000. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato
TRE/AC n.º 41/2018. Contratante: TRE/AC. Contratada: ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA
PRIVADA LTDA., CNPJ nº 09.228.233/0001-10. Objeto: promover, com fundamento no
art. 12 do Decreto n.º 9.507/2018, na Cláusula Quinta do instrumento contratual, e em
cumprimento ao Acórdão n. 712/2019-P do Tribunal de Cotas da União, a revisão dos
preços do contrato, em razão das alterações nas normas trabalhistas promovidas pela
Lei n. 13.467/2017, com efeitos retroativos ao período de 04/12/2018 a 29/02/2019.
Data de assinatura: 20/10/2020. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho,
Diretor-Geral do TRE/AC e Luiz Ivan da Silva Araújo, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0008814-33.2019; Objeto: contratação direta de empresa de terceirização,
para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos locais de
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, tudo de acordo
com requisição promovida pela Coordenadoria de Infraestrutura desta Corte (Pregão
Eletrônico nº 60/2020, que restou fracassado); Fund. Legal: art. 24, inciso V da Lei nº
8.666/93. Empresa contratada: VR Consultoria, CNPJ nº 17.278.191/0001-50; Valor
global: R$ 110.076,97, sendo R$ 96.833,38 para a prestação dos serviços no 1º turno,
e R$ 13.243,59 para o 2º turno, se houver. Ratificação e autorização pelo Des. PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE-AL, em 23/10/2020.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 004514-28.2019. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
equipamentos e licenças de software para compor/atualizar a solução de backup em uso
neste tribunal, no intuito de substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos
utilizados, conforme o edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 16. Edital: 27/10/2020
das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00081-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 27/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 11/11/2020
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

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

(SIASGnet - 26/10/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
R E T I F I C AÇ ÃO

No extrato do Contrato nº 29/2020, publicado no D.O.U. nº 201, de
20/10/2020, Seção 3, página 123,

ONDE SE LÊ: "Valor do Contrato: R$ 476.275,26 (quatrocentos e setenta e seis
mil e duzentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos)",

LEIA-SE: "valor do Contrato: R$ 479.108,32 (quatrocentos e setenta e nove mil
e cento e oito reais e trinta e dois centavos)".

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo PAD: 11612/2020/TRE-AM. Objeto: Renovação de contrato de fornecimento de
periódicos eletrônicos. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Contratada:
EDITORA FORUM LTDA., CNPJ 41.769.803/0001-92. Fundamentação Legal: art. 25, inciso I,
da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores. Valor R$ 35.107,00. Data da Autorização:
11/10/2020, pelo Diretor Geral Ruy Melo de Oliveira. Data da Ratificação: 23/10/2020, pelo
Exmo. Sr. Presidente, Des. Aristóteles Lima Thury.

Manaus, 27 de outubro de 2020
RUY MELO DE OLIVEIRA

Diretor-Geral

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a REVOGAÇÃO do
Pregão Eletrônico nº 12/2020 (PAD nº 861/2020) cujo objeto é a contratação de serviço de
manutenção de equipamentos médicos e odontológicos. DATA DA DECISÃO: 22/10/2020,
pelo Des. Aristóteles Lima Thury.

Manaus, 27 de outubro de 2020
RUY MELO DE OLIVEIRA

Diretor-Geral

S EC R E T A R I A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 7570/2020 - PAD/TRE-AM. Espécie: Termo de Contrato n. 12/2020. Objeto:
prestação de serviço de locação temporária de 101 (cento e um) veículos automotores do
tipo HATCH, SEDAN, PICAPE e FURGÃO, conforme características mínimas previstas nos
anexos I, II, III e IV do Termo de Referência 01/2020-SETRAN/TRE-AM. Os veículos devem
ter, no máximo, 1 (um) ano de uso e devem estar licenciados pelo órgão competente para
o tráfego, e serão distribuídos em dois grupos: com condutores e sem condutores, todos
para atendimento às demandas de transporte da Justiça Eleitoral na preparação e
realização da Eleição de 2020 (1° e 2° turnos). Modalidade de Licitação: Pregão n. 28/2020
e seus anexos. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
CONTRATADA: A R DOS SANTOS EIRELI. CNPJ: 32.450.849/0001-53. Fundamentação Legal:
Lei n. 8.666/1993 e Lei 10520/2002, e alterações posteriores. Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho 02.061.0570.4269.0001 - Pleitos Eleitorais. Prazo de Vigência: se
iniciará na data da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União e terminará em 31
de dezembro de 2020. Valor global: R$ 174.780,00 (cento e setenta e quatro mil,
setecentos e oitenta reais), sendo 87.390,00 (oitenta e sete mil, trezentos e noventa reais)
para o 1º turno e 87.390,00 (oitenta e sete mil, trezentos e noventa reais) para o 2º turno,
se houver. Data da Assinatura: 16/10/2020. Assinam: Desembargador. ARISTÓTELES LIMA
THURY, pelo Contratante, e o Sr. ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 082/2020, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a empresa SMART TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP.
OBJETO: serviços de telecomunicações por meio de Sistemas Móveis de Transmissão de
Voz e Dados via Satélite - SMSat. FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 10.520/2002
e Pregão 063/2020 do TSE. Valor total: R$ 62.950,76. Dotação Orçamentária: elemento
3.33.90.40.13 e ação 02.061.0033.4269.0001. Processo SEI T.R.E-BA: 0138891-
15.2020.6.05.8000. VIGÊNCIA: 06 meses, a contar da data da publicação no DOU.
ASSINATURA: 26/10/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o
Sr. Alex Soares Janot, pela Contratada.

EXTRATO NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2020NE002043, emitida em 23/10/2020. FAVORECIDO: APH
COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI. OBJETO: Reequilíbrio econômico
financeiro referente a aquisição de nobreaks. VALOR: R$ 102.960,00. FUNDAMENTO LEGAL:
Art. 17, do Decreto nº 7.892/13 e Art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.52.30; Ação 02.122.0033.20GP.0029, PROCESSO nº
0049354-42.2019.6.05.8000.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2020 - UASG 70013

Nº Processo: 0137906-46.2020. Objeto: Registro de preço visando a eventual aquisição de
nobreaks, estabilizadores, baterias estacionárias, suportes para nobreaks e lâmpadas. .
Total de Itens Licitados: 7. Edital: 27/10/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do
Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou
https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00057-2020. Entrega das Propostas: a partir
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/10/2020, às 19:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2020, às 23:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 28/10/2020, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-

SIAFI - Nota de Empenho SGO 0795827         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1379



al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0795827 e o código CRC 14DA4AD1.

0008814-33.2019.6.02.8000 0795827v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 813 (0795827).

Observação:

Suporte técnico aos NAT´s.
Valor para 1º turno  R$96.833,38.
Valor para 2º turno  R$13.243,59 (se houver).

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 27/10/2020, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0795830 e o código CRC 7A4A774D.
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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 outubro de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000813

(0795827).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/10/2020, às 19:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0796060 e o código CRC C2CACE52.

0008814-33.2019.6.02.8000 0796060v1
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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 outubro de 2020.
Devolvo os autos à SLC, para juntada do termo

contratual e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/10/2020, às 00:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0796461 e o código CRC 1ED47868.

0008814-33.2019.6.02.8000 0796461v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
CONTRATO Nº XX/2020 

Processo nº 0008814-33.2019.6.02.8000 
 

Minuta de Contrato 
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO 
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
E A EMPRESA VR CONSULTORIA LTDA.  

 
 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 por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador 
da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, 
residente e domiciliado nesta cidade, de outro lado e a empresa VR CONSULTORIA LTDA, 
situada na avenida Fernandes Lima, nº 08, Edifício Centenário Office, sala 603, Bairro Farol, 
Maceió, Alagoas, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.278.191/0001-50, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por Victor Hugo Soares da Costa, inscrito 
no CPF nº 032.412.854-13, residente e domiciliado em Maceió, Alagoas, resolvem celebrar o 
presente contrato de prestação de serviços, com fulcro no artigo 24, inciso V da Lei nº 
8.666/93 e alterações, na  Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e no Edital 
do Pregão Eletrônico n° 60/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 10.520/02, 
8.666/93 e regulamentações. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,  as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 
de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a  
Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução 
Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, e, no que couber, os demais preceitos 
de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 
Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br . 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem como objeto o fornecimento de mão de obra 
para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão 
remotos e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas no 
ANEXO I do edital do PE nº 60/2020 e seus anexos. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas no ANEXO I e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico nº 
60/2020. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
O valor total do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ 110.076,97 
(cento e dez mil e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), conforme 
proposta constante nos autos e de acordo com a tabela abaixo: 

 

 
 
 
 
 
Item 

SERVIÇ
O 

SUBIT
EM 

DESCRIÇÃO    PERÍODO 
 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
PROPORCIONA
L 

QUANTIT. DE 
FUNCIONÁRIO

S 

VALOR 
TOTAL 

 
 
 

Apoio 
Técnico 

de TI 

1 Contratação e 
Treinamento 

 
 

   R$ 5.452,48 

2 Valor Mensal – 
1º T  

01/11/20 a 
18/11/20 

 

R$ 
6.621,80  

R$ 3.973,08 23 R$ 
91.380,90 

                                                                     TOTAL – 1º TURNO R$ 96.833,38 
1 Valor Mensal – 

2º T  
19/11/20 a 
30/11/20  

R$  
6.621,80 

R$  2.648,72 5 R$ 
13.243,60 

                                                                                              TOTAL DO 2º TURNO R$ 13.243,59 
VALOR TOTAL GLOBAL R$ 

110.076,97 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 
  O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem 
por cento) do valor total do contato por turno, após a realização da eleição, no 
prazo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da apresentação de folha de 
pagamento ou documento equivalente devidamente quitado, havendo a retenção 
apenas quanto aos valores pendentes de recolhimento do INSS e FGTS, se houver 
obrigatoriedade, sendo exigido o respectivo atesto. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para 
efeito de emissão de notas fiscais. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não será admitido pagamento antecipado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções 
tributárias determinadas pela legislação fiscal. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada 
da documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para 
regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 
reapresentação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 

Minuta de contrato (0796810)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1385



 

PODER JUDICIÁRIO 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 
3 dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal,  
comprovantes dos serviços prestados (conforme edital), comprovantes de pagamento 
assinados pelos prestadores (ou comprovantes de depósito em conta bancária), 
comprovantes de pagamento dos tributos incidentes (ISS, se for o caso; FGTS; INSS), 
declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros 
exigidos no edital ou que julgar importantes ao atesto. 

 
PARÁGRAFO NONO - O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada 
etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da 
apresentação de todos os documentos necessários ao pleno atesto pela fiscalização 
contratual, desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive 
obrigações fiscais e trabalhistas. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito 
na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação.  
 
PARÁGRAFO DOZE - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma 
pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente 
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste 
caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do 
despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a 
comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o 
caso, conforme a legislação. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum 
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original 
assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo 
com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de 
declaração será automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL 
poderão ser glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos 
pela contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de 
Recolhimento da União (conforme edital). 
 
PARÁGRAFO QUINZE - A contratada observará a legislação municipal do local de prestação 
dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não 
sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da 
legislação municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são 
prestados localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota 
fiscal e prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município 
competente. 
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PARÁGRAFO DEZESSETE - A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos 
na contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de 
solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes 
e autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. Seu faturamento só 
ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que houve o reconhecimento da 
despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos regulares 
(incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos incidentes, se houver.  
 
PARÁGRAFO DEZOITO -  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 QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta dos 
recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa 
de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 0107671 (Pleitos Eleitorais) - Natureza 
da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), consignados pela 
Nota de Empenho nº 813, de 27 de outubro de 2020, no valor de R$ 96.833,38 (noventa e 
seis mil e oitocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos). 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A contratada se obriga a:  
 

a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;  
 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato;  

 
c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de 
termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível;  
 

d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à 
contratação; 
 

e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao 
pessoal contratado;  
 
f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, 
contratação e deslocamento dos profissionais;  
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g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados ou 
cooperados;  

h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação;  

i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada 
empregado com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2020”, nome, R.G. 
E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-
crachá, em triplex 300g, de até quatro cores, formato 100 X 150mm, acabamento 
com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o TRE e colher sua 
aprovação até a data de início dos treinamentos;  

 
j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a 
seguinte inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2020” em tipo uniforme de letras e 
números em dimensão que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve 
fornecido para o TRE e colher sua aprovação, para o caso de fornecimento de 
camisa, devem ser fornecidas no mínimo 02 (duas) camisetas por contratado;  
 
k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão 
de incompatibilidades funcionais ou de certificação;  
 
l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento, 
conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística;  
 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça;  
 
n) Apresentar para fins de recebimento toda a comprovação de pagamento das 
obrigações trabalhistas com seus contratados, inclusive folha de pagamentos com 
memória de cálculo e demais documentações comprobatórias exigidas pela 
gestão contratual e/ou unidade de contabilidade e controle do TRE/AL;  
 
o)ter sistema informatizado que permita os registros de ponto, atraso, ausências, 
horas extras e horas faltantes em tempo real, adequado às Portarias nº 1510/09 e 
373/2011 do Ministério de Trabalho;  
 
p)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 
(cinco) máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por 
contratados por dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua 
proteção individual e correto descarte de material utilizado, tudo em decorrência 
da pandemia de COVID-19; bem assim instruir seus colaboradores quanto ao 
correto manuseio e descarte dos itens;  
 
q)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70° 
INPM por contratado;  
 
r)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e 
de prevenção de contágio para o COVID-19;  
 
s) manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação técnica exigidas na licitação. 

 

t) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 

Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 

objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total 

ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar 
ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - 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 SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 
a) Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os 
atos de execução do contrato;  
 
b) Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao 
cumprimento das prestações contratuais da empresa contratada;  
 
c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
 
d) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no 
fornecimento do material; 

 
e) Fiscalizar a execução do contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

 
 O prazo de vigência deste contrato terá início a partir da data de sua 
assinatura e fim no dia 31 de dezembro de 2020, podendo se encerrar antes, caso 
haja a solução de suas obrigações. 
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 
  
 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 

mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que 

haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser 
rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o contratado 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 
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VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas 
à contratada:  
 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
destas faltas, aplicar outras mais severas;  
 
b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o 
valor total do contrato, em virtude de atraso no cumprimento das obrigações 
estabelecidas (exceto quanto às referentes à prestação dos serviços na 
antevéspera, véspera e dia do referendo, que será considerado, conforme o 
caso, descumprimento parcial ou total), até o limite de 5 (cinco) dias; 
 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução 
parcial; 
 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
 
 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do 
pleito eleitoral.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, 
conforme o caso, ser impostas cumulativamente com as de multa. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Administração, para a imposição das sanções, analisará 
as circunstâncias do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla 
defesa. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da 
garantia do contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além 
da perda total desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente.  
 
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 licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua 
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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 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. 

 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante 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 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. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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 ONZE - 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. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes. 

 

CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO  DE AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, AO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2020 E À PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA 

 
             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão 2555 do 

Desembargador Presidente desta Corte que autorizou a contratação com dispensa de 
licitação (evento SEI 0793082), às condições do Pregão Eletrônico nº 60/2020 e seus anexos, 
e à proposta de preço da Contratada, que passam a integrá-lo, independentemente de 
transcrição.  

 
CLÁUSULA TREZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma das 
garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor 
total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de 
assegurar a execução do contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou  fiança bancária que 
exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de 
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de 
trabalho, se for o caso. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto acima, não ocorra 
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das 
verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto acima, caso haja solicitação de resgate 
por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO 

 
O extrato de Dispensa de Licitação foi publicado no dia 27 de outubro de 2020, no 

Diário Oficial da União, Seção 3, página 109. 
 

CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 
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       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

 
      E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
 

 
Pelo TRE/AL 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
 

 
 
Pela Empresa 

Victor Hugo Soares da Costa 
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
À AJ-DG, 
Para análise da minuta de contrato ajustada à nova

fundamentação.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 29/10/2020, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0796813 e o código CRC 6C0610EB.

0008814-33.2019.6.02.8000 0796813v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
Senhor Gestor,
 
Tendo em vista o e-mail, evento 0796841 a nós

enviado, reabro e encaminho os autos para ciência e atos de
gestão.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 29/10/2020, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0796843 e o código CRC 44F78DEA.
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PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA. APOIO DE TI. ELEIÇÕES 2020.

 

Parecer nº 2068 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Senhor Diretor-Geral,
 
 
Por intermédio do Despacho  0796813, a Sra. Chefe

da SLC  encaminha minuta  (0796810) de contrato que tem
como objeto o fornecimento de mão de obra para atuação em
apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação, conforme
especificações e condições assentadas no Anexo I do edital do
PE nº 60/2020  que restou  fracassado, conforme  Decisão da
Presidência  nº 2365 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES (0777100).

 Após, referida decisão e competente instrução,
houve  a manifestação da Assessoria de Contas e Apoio à
Gestão,  por meio do Parecer 2.020 (0792048) que opinou pela
regularidade do procedimento de contratação direta, tendo
a Presidência proferido a Decisão nº 2.555 (0792048):

"Após analisar as manifestações da
Assessoria de Contas e Apoio à Gestão -
ACAGE, insertas nos Pareceres nº 2001 /
2020 0790628, nº 2018 / 2020 - 0791775 e
nº 2020 / 2020 0792048 , que ratificaram
a hipótese de dispensa, com base no que
dispõe o artigo 24, inciso V, da Lei nº
8.666/93, acato o que sugere a Diretoria-
Geral 0792647 e, com isso, AUTORIZO a
contratação da empresa VR Consultoria,
CNPJ  nº 17.278.191/0001-50, pelo valor
global de R$ 110.076,97 (cento e dez mil,
setenta e seis reais e noventa e sete
centavos), sendo o total de R$ 96.833,38
(noventa e seis mil, oitocentos e trinta e
três reais e trinta e oito centavos)  para a
prestação dos serviços no 1º turno, e o
total de R$ 13.243,59 (treze mil, duzentos
e quarenta e três reais e cinquenta e nove
centavos) para o 2º turno, se houver,
objeto do Pregão Eletrônico nº 60/2020 ,
que restou fracassado, conforme informa
a SEIC (0790303).
Remeta-se à Secretaria de Administração
para as providências cabíveis,
especialmente as relativas à ciência da
contratanda, à formalização do
instrumento necessário e emissão da
respectiva nota de empenho, autorizada  a
liquidação da despesa quando for o caso."

 
    Dessa forma, o procedimento evoluiu, com a

publicação do despacho de autorização da contratação direta
(0795521) da empresa  VR Consultoria, CNPJ 
nº 17.278.191/0001-50, com esteio no inciso V, do Art. 24, da
Lei nº 8.666/93 (1), tendo vindo os autos  a esta AJ-DG, na
forma da regulamentação de regência, para análise da minuta
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do contrato,  idêntica à já analisada no edital do pregão
eletrônico, desta feita customizada para a nova forma de
contratação, vale dizer, com alteração no preâmbulo
(fundamento) e cláusula quatorze (publicação).

 A minuta contratual ora analisada (0796810),
fulcrada no art. 24, V, da Lei nº 8.666/93, atende às
prescrições contidas nos arts. 54 e 55 da Lei nº 8.666/93,
trazendo os elementos necessários para o caso presente,
quais sejam: o objeto e seus elementos característicos, o
regime de execução, o preço e as condições de pagamento, o
crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática, os direitos e as
responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os
valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, a legislação
aplicável à execução do contrato e aos casos omissos e a
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na legislação.

 Assim sendo, nos termos do parágrafo único do
Art. 38, da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica
aprova, em face de sua regularidade jurídica, a minuta do 
contrato (0796810),  que  tem como objeto o fornecimento de
mão de obra para atuação em apoio de TI nos locais de
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de
votação, conforme especificações e condições assentadas no
ANEXO I do edital do PE nº 60/2020 e seus anexos.

À consideração superior.
 
 

 ------------------------------------------------------------------

1 “Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não
puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as
condições preestabelecidas;"

 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 29/10/2020, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0796851 e o código CRC 11F1D950.

0008814-33.2019.6.02.8000 0796851v6
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DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
À SEIC
(Em paralelo Aos Designados pela Portaria

378/2020 (0785783))
 
Sr. Chefe,
 
Em atenção ao Despacho SEIC 0796843, informo

que mantidos os contatos dos eventos 0796898 e 0796902,
com a Empresa contatada, ainda no dia de ontem, 28/10/2020.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Cogestor do Contrato, em 29/10/2020, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0796903 e o código CRC FD782766.

0008814-33.2019.6.02.8000 0796903v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 30 de outubro de 2020.
Tendo em conta o Parecer 2068 (0796851), da

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, que aprovou, em
face de sua regularidade jurídica, a minuta
do contrato (0796810),  que  tem como objeto o fornecimento
de mão de obra para atuação em apoio de TI nos locais de
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de
votação, conforme especificações e condições assentadas no
ANEXO I do edital do PE nº 60/2020 e seus anexos, tornem-se
os autos conclusos ao Excelentíssimo Desembargador
Presidente deste TRE/AL, para a necessária e competente
deliberação, com a recomendação de que seja autorizada a
contratação, nos termos alí delineados. 

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
30/10/2020, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0798141 e o código CRC 8F0EE6B5.

0008814-33.2019.6.02.8000 0798141v1
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PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Dispensa de Licitação. Art.24, V. Lei 8.666/93.  

Decisão nº 2635 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 2068 (0796851), por meio
do qual se manifestou pela regularidade jurídica da minuta
do contrato (0796810), que tem por objeto o fornecimento de mão de
obra para atuação em apoio de TI nos locais de armazenamento,
pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital do PE
nº 60/2020 e seus anexos, e nos termos da Conclusão GDG 0798141,
além de toda a instrução ora efetivada, AUTORIZO, com fulcro no
art. 24, V, da Lei nº 8.666/93, a contratação objeto dos presentes
autos, da empresa VR CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 17.278.191/0001-50.

Sendo assim, determino a remessa deste processo
eletrônico à Secretaria de Administração para as providências, junto
às unidades competentes, tendentes ao cumprimento da presente
Decisão.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 30/10/2020, às 19:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0798263 e o código CRC A2B83209.
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DESPACHO

Maceió, 30 de outubro de 2020.
À SLC/SEIC, para necessária publicidade.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.
Cópia ao Gestor, para ciência e providências

prévias necessárias.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/10/2020, às 20:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0798375 e o código CRC 91B36311.
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E-mail - 0798729

Data de Envio: 
  01/11/2020 12:47:21

De: 
  TRE-AL/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA <coinf@tre-al.jus.br>

Para:
    contato@promaxima.com.br
    segi@tre-al.jus.br
    abionesimorocha@tre-al.jus.br
    felipetorres@tre-al.jus.br
    cristinobulhoes@tre-al.jus.br

Assunto: 
  TRE/AL - Providências - Contrato - Apoio de TI - Eleições 2020

Mensagem: 
  Prezados da VR Consultoria,

Posto que o Contrato com este Regional já está assinado e em posse desta Empresa, cumpre-me
informar que já há atraso posto que o início dos serviços era o dia de hoje, 01/11/2020, e deveria ser
precedido de etapa de trenamento/seleção.

Desta forma, imperativo que está empresa informe:

01. Os mecanismos de contato para os fins do contrato;
02. Preposto e/ou encarregado do recrutamento;
03. Dados dos profissionais que serão ou foram contratados (documentação exigida)

Sem prejuízo doutros pontos e com a maior brevidade.

Cordialmente.

Daniel Souto
Cogestor - Portaria 378/2020 (0785783)
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E-mail - 0799046

Data de Envio: 
  02/11/2020 10:29:15

De: 
  TRE-AL/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA <coinf@tre-al.jus.br>

Para:
    contato@promaxima.com.br
    segi@tre-al.jus.br
    abionesimorocha@tre-al.jus.br
    felipetorres@tre-al.jus.br
    cristinobulhoes@tre-al.jus.br
    sad@tre-al.jus.br

Assunto: 
  TRE/AL - Providências - Contrato - Apoio de TI - Eleições 2020

Mensagem: 
  Prezados da VR Consultoria,

Reitero e-mail anterior, anexo, informando que já há atraso na execução da obrigação.

Posto que o Contrato com este Regional já está assinado e em posse desta Empresa, cumpre-me
informar que já há atraso posto que o início dos serviços era o dia de hoje, 01/11/2020, e deveria ser
precedido de etapa de trenamento/seleção.

Desta forma, imperativo que está empresa informe:

01. Os mecanismos de contato para os fins do contrato;
02. Preposto e/ou encarregado do recrutamento;
03. Dados dos profissionais que serão ou foram contratados (documentação exigida)

Sem prejuízo doutros pontos e com a maior brevidade.

Cordialmente.

Daniel Souto
Cogestor - Portaria 378/2020 (0785783)

Anexos:
    E_mail_0798729.html
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De: Raffael Escarpini <raffael@promaxima.com.br>
Para: "TRE-AL/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA" <coinf@tre-al.jus.br>

CC:
Contato Promáxima <contato@promaxima.com.br>, segi@tre-al.jus.br, abionesimorocha@tre-al.jus.br,
felipetorres@tre-al.jus.br, cristinobulhoes@tre-al.jus.br, sad@tre-al.jus.br, Projetos
<projetos@promaxima.com.br>

Data: 02/11/2020 11:24 AM
Assunto: [coinf] TRE/AL - Providências - Contrato - Apoio de TI - Eleições 2020

Daniel, bom dia.

Você mandou o primeiro email no Domingo dia 01-11 e mandou outro hoje 02-11
(FERIADO NACIONAL), não havendo expediente nestes dois dias na nossa empresa.
Cobramos o contrato por várias vezes desde que mandamos nossa proposta, assim
não havendo atraso da nossa parte, uma vez que o contrato chegou na sexta a
noite.

Entraremos em contato amanhã ( primeiro dia útil após o recebimento do
contrato) para inicio do projeto

Sem mais, 

Em seg, 2 de nov de 2020 10:29, TRE-AL/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
<coinf@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados da VR Consultoria,
 
Reitero e-mail anterior, anexo, informando que já há atraso na execução da
obrigação.
 
Posto que o Contrato com este Regional já está assinado e em posse desta
Empresa, cumpre-me informar que já há atraso posto que o início dos serviços
era o dia de hoje, 01/11/2020, e deveria ser precedido de etapa de
trenamento/seleção.
 
Desta forma, imperativo que está empresa informe:
 
01. Os mecanismos de contato para os fins do contrato;
02. Preposto e/ou encarregado do recrutamento;
03. Dados dos profissionais que serão ou foram contratados (documentação
exigida)
 
Sem prejuízo doutros pontos e com a maior brevidade.
 
 
Cordialmente.
 
Daniel Souto
Cogestor - Portaria 378/2020 (0785783)
 

Anexados:

Arquivo: ATT00002.txt Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

E-mail E-mail - Resposta (0799101)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1409

javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DMW8JZM29DI6LX%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dcoinf%2540tre-al.jus.br','Compose',800,600,'yes');
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=MW8JZM29DI6LX&View=Attachment&Number=8424&FolderID=14&Part=1&Filename=ATT00002.txt


02/11/2020 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=MW8JZM29DI6LX&View=Message&Print=Yes&Number=8424&FolderI…

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=MW8JZM29DI6LX&View=Message&Print=Yes&Number=8424&FolderID=14 2/2

Arquivo: ATT00003.html (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
2k

Tipo de Conteúdo:
text/html
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DESPACHO

Maceió, 02 de novembro de 2020.
À SAD
Em paralelo aos Aos Designados pela Portaria

378/2020 (0785783)
 
 
Sr. Secretário,
 
Com base na resposta da Contratada,

evento 0799101, sugere-se, sem prejuizo doutras sanções,
avaliar, minimamente, a promoção de advertência.

Outrossim, redução dos valores pro-rata previstos.
Registro, por oportuno, que embora o contrato seja

recente, desde do envio da proposta, havia ciência que a
obrigação do serviço teria início dia 01/11/2020, e ratificado
pela contratada que recebeu o contrato na sexta-feira,
30/10/2020, não sendo, ao ver deste subscritor, justificada a
alegação de se tratar de domingo ou feriado, ao ver deste
subscritor, vez que datas previstas em contrato.

 
Respeitosamente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Gestor - Portaria 378/2020 (0785783)

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 02/11/2020, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0799102 e o código CRC 3315F7EB.
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DESPACHO

Maceió, 02 de novembro de 2020.
Em atenção ao Despacho COINF 0799102, solicito

à SLC que junte aos autos o termo contratual respectivo.
Quanto à proposição veiculada no citado despacho,

entendemos que, de fato, as circunstâncias da contratação
implicará revisão dos custos, considerando as etapas
eventualmente suprimidas em razão dos prazos fixados no
edital e anexos, que nortaram a contratação, já autorizada
(doc. 0793082), empenhada (doc. 0795827) e participada à
proponente (docs. 0795521, 0796841, 0796898,
0796902 e 0797003).

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/11/2020, às 15:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0799125 e o código CRC E9A3F4F5.

0008814-33.2019.6.02.8000 0799125v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de novembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0798375).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/11/2020, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0799226 e o código CRC 1ECCB5AC.
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DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2020.
À COINF (c/c à COFIN para ciência)
 
Senhor Coordenador,
 
Evoluímos os autos na medida em que já se

encontra juntado o empenho referente ao 1º turno no evento
(0795827).

 
Após confirmação do 2º turno deverão retornar os

autos para esta SGO para emissão do respectivo empenho.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 03/11/2020, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0799689 e o código CRC DFC2352F.
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CONTRATO Nº 29/2020 

Processo nº 0008814-33.2019.6.02.8000 
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO 
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
E A EMPRESA VR CONSULTORIA LTDA.  

 
 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 por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador 
da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, 
residente e domiciliado nesta cidade, de outro lado e a empresa VR CONSULTORIA LTDA, 
situada na avenida Fernandes Lima, nº 08, Edifício Centenário Office, sala 603, Bairro Farol, 
Maceió, Alagoas, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.278.191/0001-50, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por Victor Hugo Soares da Costa, inscrito 
no CPF nº 032.412.854-13, residente e domiciliado em Maceió, Alagoas, resolvem celebrar o 
presente contrato de prestação de serviços, com fulcro no artigo 24, inciso V da Lei nº 
8.666/93 e alterações, na  Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e no Edital 
do Pregão Eletrônico n° 60/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 10.520/02, 
8.666/93 e regulamentações. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,  as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 
de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a  
Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução 
Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, e, no que couber, os demais preceitos 
de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 
Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br . 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem como objeto o fornecimento de mão de obra 
para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão 
remotos e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas no 
ANEXO I do edital do PE nº 60/2020 e seus anexos. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas no ANEXO I e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico nº 
60/2020. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
 

Contrato nº 29/2020 (0799774)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1416



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

O valor total do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ 110.076,97 
(cento e dez mil e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), conforme 
proposta constante nos autos e de acordo com a tabela abaixo: 

 

 
 
 
 
 
Item 

SERVIÇ
O 

SUBIT
EM 

DESCRIÇÃO    PERÍODO 
 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
PROPORCIONA
L 

QUANTIT. DE 
FUNCIONÁRIO

S 

VALOR 
TOTAL 

 
 
 

Apoio 
Técnico 

de TI 

1 Contratação e 
Treinamento 

 
 

   R$ 5.452,48 

2 Valor Mensal – 
1º T  

01/11/20 a 
18/11/20 

 

R$ 
6.621,80  

R$ 3.973,08 23 R$ 
91.380,90 

                                                                     TOTAL – 1º TURNO R$ 96.833,38 
1 Valor Mensal – 

2º T  
19/11/20 a 
30/11/20  

R$  
6.621,80 

R$  2.648,72 5 R$ 
13.243,60 

                                                                                              TOTAL DO 2º TURNO R$ 13.243,59 
VALOR TOTAL GLOBAL R$ 

110.076,97 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 
  O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem 
por cento) do valor total do contato por turno, após a realização da eleição, no 
prazo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da apresentação de folha de 
pagamento ou documento equivalente devidamente quitado, havendo a retenção 
apenas quanto aos valores pendentes de recolhimento do INSS e FGTS, se houver 
obrigatoriedade, sendo exigido o respectivo atesto. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para 
efeito de emissão de notas fiscais. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não será admitido pagamento antecipado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções 
tributárias determinadas pela legislação fiscal. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada 
da documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para 
regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 
reapresentação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - 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 SÉTIMO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 

Contrato nº 29/2020 (0799774)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1417



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
PARÁGRAFO OITAVO - A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 
3 dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal,  
comprovantes dos serviços prestados (conforme edital), comprovantes de pagamento 
assinados pelos prestadores (ou comprovantes de depósito em conta bancária), 
comprovantes de pagamento dos tributos incidentes (ISS, se for o caso; FGTS; INSS), 
declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros 
exigidos no edital ou que julgar importantes ao atesto. 

 
PARÁGRAFO NONO - O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada 
etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da 
apresentação de todos os documentos necessários ao pleno atesto pela fiscalização 
contratual, desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive 
obrigações fiscais e trabalhistas. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito 
na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação.  
 
PARÁGRAFO DOZE - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma 
pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente 
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste 
caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do 
despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a 
comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o 
caso, conforme a legislação. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum 
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original 
assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo 
com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de 
declaração será automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL 
poderão ser glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos 
pela contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de 
Recolhimento da União (conforme edital). 
 
PARÁGRAFO QUINZE - A contratada observará a legislação municipal do local de prestação 
dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não 
sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da 
legislação municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são 
prestados localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota 
fiscal e prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município 
competente. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE - A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos 
na contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de 
solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes 
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e autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. Seu faturamento só 
ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que houve o reconhecimento da 
despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos regulares 
(incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos incidentes, se houver.  
 
PARÁGRAFO DEZOITO -  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 QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta dos 
recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa 
de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 0107671 (Pleitos Eleitorais) - Natureza 
da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), consignados pela 
Nota de Empenho nº 813, de 27 de outubro de 2020, no valor de R$ 96.833,38 (noventa e 
seis mil e oitocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos). 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A contratada se obriga a:  
 

a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;  
 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato;  

 
c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de 
termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível;  
 

d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à 
contratação; 
 

e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao 
pessoal contratado;  
 
f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, 
contratação e deslocamento dos profissionais;  

 
g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados ou 
cooperados;  
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h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação;  

i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada 
empregado com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2020”, nome, R.G. 
E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-
crachá, em triplex 300g, de até quatro cores, formato 100 X 150mm, acabamento 
com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o TRE e colher sua 
aprovação até a data de início dos treinamentos;  

 
j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a 
seguinte inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2020” em tipo uniforme de letras e 
números em dimensão que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve 
fornecido para o TRE e colher sua aprovação, para o caso de fornecimento de 
camisa, devem ser fornecidas no mínimo 02 (duas) camisetas por contratado;  
 
k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão 
de incompatibilidades funcionais ou de certificação;  
 
l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento, 
conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística;  
 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça;  
 
n) Apresentar para fins de recebimento toda a comprovação de pagamento das 
obrigações trabalhistas com seus contratados, inclusive folha de pagamentos com 
memória de cálculo e demais documentações comprobatórias exigidas pela 
gestão contratual e/ou unidade de contabilidade e controle do TRE/AL;  
 
o)ter sistema informatizado que permita os registros de ponto, atraso, ausências, 
horas extras e horas faltantes em tempo real, adequado às Portarias nº 1510/09 e 
373/2011 do Ministério de Trabalho;  
 
p)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 
(cinco) máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por 
contratados por dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua 
proteção individual e correto descarte de material utilizado, tudo em decorrência 
da pandemia de COVID-19; bem assim instruir seus colaboradores quanto ao 
correto manuseio e descarte dos itens;  
 
q)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70° 
INPM por contratado;  
 
r)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e 
de prevenção de contágio para o COVID-19;  
 
s) manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação técnica exigidas na licitação. 

 

t) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal Regional 
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Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 

Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 

objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total 

ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar 
ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - 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 SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 
a) Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os 
atos de execução do contrato;  
 
b) Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao 
cumprimento das prestações contratuais da empresa contratada;  
 
c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
 
d) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no 
fornecimento do material; 

 
e) Fiscalizar a execução do contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

 
 O prazo de vigência deste contrato terá início a partir da data de sua 
assinatura e fim no dia 31 de dezembro de 2020, podendo se encerrar antes, caso 
haja a solução de suas obrigações. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
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 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 

mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que 

haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser 
rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o contratado 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 
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VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas 
à contratada:  
 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
destas faltas, aplicar outras mais severas;  
 
b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o 
valor total do contrato, em virtude de atraso no cumprimento das obrigações 
estabelecidas (exceto quanto às referentes à prestação dos serviços na 
antevéspera, véspera e dia do referendo, que será considerado, conforme o 
caso, descumprimento parcial ou total), até o limite de 5 (cinco) dias; 
 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução 
parcial; 
 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
 
 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do 
pleito eleitoral.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, 
conforme o caso, ser impostas cumulativamente com as de multa. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Administração, para a imposição das sanções, analisará 
as circunstâncias do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla 
defesa. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da 
garantia do contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além 
da perda total desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente.  
 
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 licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua 
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
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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 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. 

 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante 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 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. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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 ONZE - 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. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes. 
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CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO  DE AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, AO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2020 E À PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA 

 
             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão 2555 do 

Desembargador Presidente desta Corte que autorizou a contratação com dispensa de 
licitação (evento SEI 0793082), às condições do Pregão Eletrônico nº 60/2020 e seus anexos, 
e à proposta de preço da Contratada, que passam a integrá-lo, independentemente de 
transcrição.  

 
CLÁUSULA TREZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma das 
garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor 
total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de 
assegurar a execução do contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou  fiança bancária que 
exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de 
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de 
trabalho, se for o caso. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto acima, não ocorra 
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das 
verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto acima, caso haja solicitação de resgate 
por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO 

 
O extrato de Dispensa de Licitação foi publicado no dia 27 de outubro de 2020, no 

Diário Oficial da União, Seção 3, página 109. 
 

CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 
 

       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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      E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 
Maceió, 30 de outubro de 2020. 

 
 

 
Pelo TRE/AL 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
 

 
 
Pela Empresa 

Victor Hugo Soares da Costa 
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DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2020.
À COMAP, para fins de check-list.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 03/11/2020, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0799775 e o código CRC 13E77C83.

0008814-33.2019.6.02.8000 0799775v1
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De: Raffael Escarpini <raffael@promaxima.com.br>
Para: "TRE-AL/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA" <coinf@tre-al.jus.br>

CC:
Contato Promáxima <contato@promaxima.com.br>, segi@tre-al.jus.br, abionesimorocha@tre-al.jus.br,
felipetorres@tre-al.jus.br, cristinobulhoes@tre-al.jus.br, sad@tre-al.jus.br, Projetos
<projetos@promaxima.com.br>

Data: 03/11/2020 03:21 PM
Assunto: [coinf] TRE/AL - Providências - Contrato - Apoio de TI - Eleições 2020

Sr. Daniel, boa tarde!

Conforme conversamos pela manhã, encaminho esse e-mail para iniciarmos nosso
projeto da melhor forma possível, uma vez que já estamos nas vésperas das
eleições e a VR CONSULTORIA tem total objetivo de prestar o melhor serviço.

Recebemos o contrato via e-mail no dia 30/10 às 18:14, enviado pela Sra. Andréa
César, sem estar assinado pelo TRE-AL, assim, o prazo de início do dia 01/11
foi comprometido.

Após análise do contrato, retornaremos com ele assinado, propondo assim o
início das atividades para o dia 06/11( sexta-feira), onde propomos já realizar
o treinamento neste mesmo dia, ficando pendente apenas o local do treinamento
(ainda em definição, será informado assim que fecharmos).

Estamos fazendo contato com os técnicos que trabalharam conosco em 2018,
facilitando assim o início imediato dos serviços, minimizando o impacto do
atraso do contrato.

Além do informado anteriormente, estamos sugerindo que o controle do ponto seja
realizado através de formulário impresso e depois incluído no sistema
eletrônico do ponto, gerando um relatório dos dias e horas trabalhadas, peço
que validem essa metodologia.

Do mais, ponho-me a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos, assim
como informo que a equipe da VR CONSULTORIA que irá trabalhar nesse projeto
será composta pelo: Marcelo Moraes (Coordenador de Projetos), Artur
(Coordenador Administrativo) e Edílson (Departamento Pessoal).

Atenciosamente,

Em seg., 2 de nov. de 2020 às 11:24, Raffael Escarpini
<raffael@promaxima.com.br> escreveu:

 Daniel, bom dia.
 
Você mandou o primeiro email no Domingo dia 01-11 e mandou outro hoje 02-11
(FERIADO NACIONAL), não havendo expediente nestes dois dias na nossa empresa.
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Cobramos o contrato por várias vezes desde que mandamos nossa proposta, assim
não havendo atraso da nossa parte, uma vez que o contrato chegou na sexta a
noite.
 
Entraremos em contato amanhã ( primeiro dia útil após o recebimento do
contrato) para inicio do projeto
 
Sem mais, 
 
Em seg, 2 de nov de 2020 10:29, TRE-AL/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
<coinf@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados da VR Consultoria,
 
Reitero e-mail anterior, anexo, informando que já há atraso na execução da
obrigação.
 
Posto que o Contrato com este Regional já está assinado e em posse desta
Empresa, cumpre-me informar que já há atraso posto que o início dos serviços
era o dia de hoje, 01/11/2020, e deveria ser precedido de etapa de
trenamento/seleção.
 
Desta forma, imperativo que está empresa informe:
 
01. Os mecanismos de contato para os fins do contrato;
02. Preposto e/ou encarregado do recrutamento;
03. Dados dos profissionais que serão ou foram contratados (documentação
exigida)
 
Sem prejuízo doutros pontos e com a maior brevidade.
 
 
Cordialmente.
 
Daniel Souto
Cogestor - Portaria 378/2020 (0785783)
 

Anexados:

Arquivo: ATT00002.txt Tamanho:
3k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00003.html (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
4k

Tipo de Conteúdo:
text/html
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Maceió, 03 de novembro de 2020.
À SAD
Em paralelo aos Aos Designados pela Portaria

378/2020 (0785783)
 
 
Sr. Secretário,
 
Trata-se de proposição da Contratada,

evento 0799786, quanto à alteração e abono de nova
metodologia para controle do ponto.

 
Transcrevo:

"Além do informado anteriormente, estamos
sugerindo que o controle do ponto seja
realizado através de formulário impresso e
depois incluído no sistema eletrônico do ponto,
gerando um relatório dos dias e horas
trabalhadas, peço que validem essa
metodologia."
 

Já da minuta 0796810, Cláusula Sexta, letra o,
temos: 

 
"o)ter sistema informatizado que permita os
registros de ponto, atraso, ausências, horas
extras e horas faltantes em tempo real,
adequado às Portarias nº 1510/09 e 373/2011
do Ministério de Trabalho;"
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Diante da realidade dos fatos e circunstâncias, como bem

colocou Vossa Senhoria,  no Despacho GSAD 0799125, sugere-se
verificar e, por meio de apostilamento, aquiescer com a metodologia
proposta, sob pena de inviabilização contratual, ou, smj, glosa
temerária.

 
 
 

Respeitosamente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Gestor - Portaria 378/2020 (0785783)

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Cogestor do Contrato, em 03/11/2020, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0799820 e o código CRC 67A95A54.

0008814-33.2019.6.02.8000 0799820v1
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Maceió, 03 de novembro de 2020.
Dada a natureza da consulta veiculada no

Despacho COINF 0799820, submeto-a à análise do Sr.
Assessor Jurídico.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/11/2020, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0799869 e o código CRC A07790BA.

0008814-33.2019.6.02.8000 0799869v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2020.
 Senhora Assessora-Chefe da ACAGE,
 
 
Em face da proposição da contratada (0799786),

conforme encaminhamento da SAD (0799869), quanto à
alteração  de nova metodologia para controle do ponto,
diversa da prevista em contrato, consulta-se inicialmente essa
Unidade quanto a prejuízos no controle e auditoria da
contratação.

 
Atenciosamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 03/11/2020, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0799957 e o código CRC 2F4E6B5F.

0008814-33.2019.6.02.8000 0799957v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2020.

ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0008814-33.2019.6.02.8000

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

   
Item                                               Questionário

   Sim
Não     
  N/A

       
Evento

      1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

     SIM
   
 0798263    
     
 0799774

      2
As certidões comprobatórias do estado de regularidade
fiscal, trabalhista, previdenciária e junto ao FGTS da
contratada foram juntadas aos autos e estão todas válidas?

     SIM      0800138

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos decorrentes de
licitações. Página 1 | 1

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/11/2020, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0800119 e o código CRC 68DD869D.

0008814-33.2019.6.02.8000 0800119v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 17.278.191/0001-50
Razão Social: VR CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/04/2021

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 22/04/2021
FGTS 25/11/2020
Trabalhista Validade: 01/05/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/11/2020
Receita Municipal Validade: 13/12/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

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

Emitido em: 03/11/2020 17:52 de
CPF: 012.995.344-06      Nome: INGRID BREDA DE GUSMAO PEREIRA

11

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

 

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2020.

 

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Devolvo os presentes autos, após realização do Check

List, 0800119.
 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/11/2020, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0800146 e o código CRC 1336AE60.

0008814-33.2019.6.02.8000 0800146v1
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Região Nome Contato 2018?
André João dos Santos 99645-1133 Sim
Douglas José da Silva 99927-8420 Sim
Vitor Souza Costa 98817-5897 Sim
Felipe Magalhães Cavalcante silva 99660-0919 Não

José Rozendo dos Santos Freire 99963-9708 Sim
Luciano Ferreira de Figueiredo 99661-0936 Sim

Alisson bento da silva santos 99997-5397 / 98847-9341 Sim
Daniel José Falcão Santana Costa 98123-3357 Sim
Claudemyr Fernando Estevão da Costa 9981-9786 Não
Luís Adrylan Viana da Rocha 99907-7476 Não
Gustavo Luiz da Silva Junior  99647-0818 Não

Guilherme da Silva Bezerra  98124-0878 Sim
Wescley Santos da Silva 99984-4166 / 98148-8575 Sim

Amauri Santos 99677-5887/ 99696-7906 Sim
Marcio José Santos Coutinho 99638-4752 Sim

Willian Leandro da Silva Santos 99947-8567 / 99344-9524 Sim
Alexsandro Heleno dos Santos 99165-7128 Não

Daniel Souza Ribeiro 98101-7863 Sim
Washington Lima Machado Almeida 98165-6167/99925-7286 Não

Carlealdo Teles Freitas 99624-4619 Sim
Claudio Marcos Ferreira dos Santos 99971-2614 Sim

Glauber Jorge Ferreira de Oliveira 9313-3968 Sim
Marcus Henrique dos Santos Silva 99355-1040 Sim

Santana do Ipanema

São Miguel dos Campos

União dos Palmares

Arapiraca

Delmiro Gouveia

Maceió

Palmeira dos Indios

Penedo

Porto Calvo
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Alteração. Forma de registro de ponto.

 

Parecer nº 2116 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
 

Senhora Assessora-Chefe,
 
Trata-se de contratação de empresa para

fornecimento de mão-de-obra para atuação em Apoio de TI nos
locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e
locais de votação - Eleições 2020, autorizada pela
Presidência, Decisão nº 2635 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES
(0798263).

Os autos foram encaminhados pelo Senhor
Assessor Jurídico da Diretoria-Geral, Despacho AJ-DG -
 0799957:

Em face da proposição da contratada
(0799786), conforme encaminhamento da
SAD (0799869), quanto à alteração  de
nova metodologia para controle do ponto,
diversa da prevista em contrato, consulta-
se inicialmente essa Unidade quanto a
prejuízos no controle e auditoria da
contratação.

Como já ressaltado pela unidade demandante,
Despacho COINF - 0799820, o edital que originou esta
contratação prevê a obrigatoriedade da existência de sistema
informatizado que permita os registros de ponto, atraso,
ausências, horas extras e horas faltantes em tempo real,
adequado às Portarias nº 1510/09 e 373/2011 do Ministério de
Trabalho. 

Em atenção ao questionamento feito pela AJ-DG,
restrito ao prejuízo no controle e auditoria da contratação,
ressaltamos que o maior benefício do sistema  de registro
eletrônico de ponto, disciplinado pela Portaria MTE
nº 1.510/2009 é a aferição do controle da jornada mensal
realizada pelos funcionários.

Note-se que esta contratação não prevê a execução
de serviços extraordinários, devendo a contratada realizar o
controle de frequência, para a identificação de eventuais
bancos de horas positivos (excedente de jornada) e negativos
(subjornada) de forma a promover o encontro destas horas,
orientando seus colaboradores e respeitar o deslocamento do
DSR – Descanso Semanal Remunerado, na semana das
eleições, nos termos da Convenção Coletiva de Trabalho -
 0683431, abaixo.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e
Outros
Adicional Noturno
CLÁUSULA SEXTA - DO ADICIONAL
NOTURNO E DAS HORAS EXTRAS
As horas extraordinárias serão
remuneradas com adicional de 60%
(sessenta por cento) sobre hora normal da
segunda feira ao sábado e, com adicional
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de 100% (cem por cento) nos domingos e
feriados, excetuando-se nos casos de
compensação de horas e/ou jornada de
trabalho realizadas nesses dias, nos
termos da cláusula seguinte, ficando tal
procedimento vinculado a acordo entre
empregado e empregador;
Parágrafo Primeiro. As horas
extraordinárias trabalhadas, assim como
seus valores, quando efetivamente
realizadas e pagas, deverão constar nos
contracheques dos trabalhadores.
Parágrafo Segundo. O adicional noturno
será 25% (vinte e cinco por cento) sobre
o salário/hora normal, nos serviços
realizados entre às 22:00 horas e 05:00
horas, considerando-se a hora noturna
como sendo de cinquenta e dois minutos
e trinta segundos.
Parágrafo Terceiro. A média de horas
extras e do adicional noturno, quando
pagos, repercutirão nas férias, em seu
abono constitucional, no 13º salário, no
descanso remunerado, no FGTS e nos
cálculos relativos às rescisões de contrato
de trabalho.
Parágrafo Quarto. Os domingos, quanto
trabalhados dentro da jornada de
trabalho, serão considerados dias
normais.

Desta forma, a proposição feita pela contratada, de
que o contole seja realizado através de formulário impresso e
depois incluído no sistema eletrônico do ponto, além de ferir
as disposições contratuais, que visa transmitir transparência
e segurança no controle da jornada contratada pela
Administração, enseja mais trabalho quando da conferência
da documentação para pagamento do serviço prestado, isto
porque existe uma natural possibilidade de errro na inserção
manual dos registros no sistema eletrônico, a partir da folha
ponto impressa, acarretando na necessidade de confronto
entre as duas bases de dados.

Vale ressaltar, ainda, que, em contratação
semelhante - Eleições 2018, erros no prenchimento de folhas
de ponto, em contraponto com a apuração de horas feita pela
empresa, repercutiram em grande número de diligências,
retardando pagamento à contratada por quase um ano.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assitente VI
 
De acordo.
Ao Senhor Assessor Jurídico da Diretoria-Geral.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 04/11/2020, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 04/11/2020, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0800823 e o código CRC 3F07826A.

0008814-33.2019.6.02.8000 0800823v21
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008814-33.2019.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : CONTRATO N. 29/2020. ELEIÇÕES 2020. APOIO DE TI. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CONTROLE DO PONTO.

 

Parecer nº 2120 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 Senhor Diretor-Geral,
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos, em face

do encaminhamento da SAD (0799869), motivada por
proposição da empresa contratada  VR CONSULTORIA LTDA
(0799786), para prestação dos serviços   de apoio de TI nos
locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e
locais de votação - Eleições 2020, para  alteração  da 
metodologia de controle do ponto, diversa da prevista em
contrato, para que  o controle seja realizado por meio
de formulário impresso e depois incluído no sistema
eletrônico do ponto.

Inicialmente, esta AJ-DG consultou a ACAGE,
 quanto a prejuízos no controle e auditoria da contratação.

Em resposta (0800823),  a ACAGE, de forma clara e
contundente,  explicou a necessidade e a origem de tal
exigência contratual, conforme se sintetiza:

- o edital que originou a contratação
prevê a obrigatoriedade da existência
de sistema informatizado que permita os
registros de ponto, atraso, ausências,
horas extras e horas faltantes em tempo
real, adequado às Portarias nº 1.510/09 e
373/2011 do Ministério de Trabalho; 
-  o maior benefício do sistema  de
registro eletrônico de ponto, disciplinado
pela referida Portaria MTE
nº 1.510/2009 é a aferição do controle da
jornada mensal realizada pelos
funcionários;
- a contratação não prevê a execução de
serviços extraordinários, devendo a
contratada realizar o controle de
frequência, para a identificação de
eventuais bancos de horas positivos
(excedente de jornada) e negativos
(subjornada) de forma a promover o
encontro destas horas, orientando seus
colaboradores e respeitar o deslocamento
do DSR – Descanso Semanal
Remunerado, na semana das eleições, nos
termos da cláusula sexta da Convenção
Coletiva de Trabalho - 0683431; 
- a previsão contratual de utilização
de sistema informatizado que permita os
registros de ponto, atraso, ausências,
horas extras e horas faltantes em tempo
real, proporciona  transparência e
segurança no controle da jornada;
- já a proposição da contratada, de
utilização de formulário impresso a
ser incluído no sistema eletrônico do
ponto, ensejará mais  trabalho para a
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ponto, ensejará mais  trabalho para a
conferência da documentação para
pagamento do serviço prestado, com
possíveis erros no preenchimento das
folhas de ponto;
- tal modelo foi utilizado nas Eleições
2018, o que ocasionou  grande número de
diligências, retardando o pagamento
à então contratada, por quase um ano.
 

Em resumo, conforme evidenciado pela ACAGE
(0800823), há uma série de inconveniências de natureza
prática que desautorizam tal alteração na forma de se
registrar os pontos.

 
Anote-se que a alínea "o", da cláusula sexta, do

referido Contrato nº 29/2020, traz obrigação de a contratada
utilizar sistema informatizado para registro de ponto: 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA
A contratada se obriga a:
a) executar o contrato em estrita
conformidade com as disposições do
Edital;
(...)
o) ter sistema informatizado que permita
os registros de ponto, atraso, ausências,
horas extras e horas faltantes em tempo
real, adequado às Portarias nº 1510/09 e
373/2011 do Ministério de Trabalho;
 

A proposição da empresa VR CONSULTORIA LTDA,
de alteração da forma de apuração dos pontos, utilizando
registro manual, em detrimento de sistema informatizado,
além de não conter justificativa, colide com as disposições 
contidas nas Portarias nº 1510/09 e 373/2011 do Ministério de
Trabalho, que foram inseridas nas obrigações contratuais da
empresa contratada, sendo imposição de conhecimento das
licitantes, pelo que, do ponto de vista jurídico, mostra-se
inteiramente  inviável.

 
À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 04/11/2020, às 19:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0801175 e o código CRC 076CB152.

0008814-33.2019.6.02.8000 0801175v11
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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 novembro de 2020.
À SAD, AJ-DG e ACAGE
Em paralelo aos Aos Designados pela Portaria

378/2020 (0785783)
 
 
Sr. Secretário, Sr. Assessor e Sra. Assesora,
 
Com base na informação prestada, evento 0802746,

e  após consulta ao site em questão https://puntu.com.br, com
o seguinte resultado:

 

 
 

Entendo que será satisfeita da minuta 0796810,
Cláusula Sexta, letra o, onde temos: 

 
"o)ter sistema informatizado que permita os
registros de ponto, atraso, ausências, horas
extras e horas faltantes em tempo real,
adequado às Portarias nº 1510/09 e 373/2011
do Ministério de Trabalho;"
 

Desta forma, a priori e smj, superada a questão que
mereceu atenção e desvelo dos Pareceres 2116 (0800823) e
2120 (0801175).

 
 

Respeitosamente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Gestor - Portaria 378/2020 (0785783)

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 06/11/2020, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0802750 e o código CRC AC039C93.

0008814-33.2019.6.02.8000 0802750v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de novembro de 2020.
À COINF,
 
Devolvo os autos a Vossa Senhoria após ciência da

informação constante do Despacho COINF - 0802750.
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 06/11/2020, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0802777 e o código CRC 7C64C484.

0008814-33.2019.6.02.8000 0802777v1
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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 novembro de 2020.
  
À COINF,
 
Ciente  da informação constante do Despacho

COINF - 0802750.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 06/11/2020, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0802880 e o código CRC 630FD20E.

0008814-33.2019.6.02.8000 0802880v1
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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 novembro de 2020.
À COINF,
 
Ciente  da informação constante do Despacho

COINF - 0802750.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/11/2020, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0803210 e o código CRC 07E5EFEF.

0008814-33.2019.6.02.8000 0803210v1
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Nome Contato Região 2018?

André João dos Santos 99645-1133

Arapiraca 

Sim
Douglas José da Silva 99927-8420 Sim
Walysson Farias 981468256 Não
Felipe Magalhães Cavalcante silva 99660-0919 Não
0

José Rozendo dos Santos Freire 99963-9708 Delmiro Gouveia 
Sim

Luciano Ferreira de Figueiredo 99661-0936 Sim
0

Vinícius Alves de Souza Chagas 99134-3336

Maceió

Não
Daniel José Falcão Santana Costa 98123-3357 Sim
Claudemyr Fernando Estevão da Costa 99981-9786 Não
Fernando Cabral 98878-2006 Não
Kemuel Gomes da Silva 99937-5053 Não
0

Wescley Santos da Silva 99984-4166 / 98148-8575 Palmeira dos Índios 
Sim

Wesley Amorim da Silva 99953-0618 Não
0

Amauri Santos 99677-5887/ 99696-7906 Penedo 
Sim

Marcio José Santos Coutinho 99638-4752 Sim
0

Willian Leandro da Silva Santos 99947-8567 / 99344-9524 Porto Calvo 
Sim

Alexsandro Heleno dos Santos 99165-7128 Não
0

Daniel Souza Ribeiro 98101-7863 Santana do Ipanema 
Sim

Washington Lima Machado Almeida 98165-6167/99925-7286 Não
0

Davi Braga 98768-4889 São Miguel dos Campos 
Não

Claudio Marcos Ferreira dos Santos 99971-2614 Sim
0

Glauber Jorge Ferreira de Oliveira 99313-3968 União dos Palmares 
Sim

Marcus Henrique dos Santos Silva 98210-2020 Sim
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E-mail - 0803571

Data de Envio: 
  07/11/2020 07:39:39

De: 
  TRE-AL/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA <coinf@tre-al.jus.br>

Para:
    ze0022@tre-al.jus.br
    ze0055@tre-al.jus.br
    ze0040@tre-al.jus.br
    ze0010@tre-al.jus.br
    ze0013@tre-al.jus.br
    ze0014@tre-al.jus.br
    ze0019@tre-al.jus.br
    ze0018@tre-al.jus.br
    ze0021@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Apresentação - Apoio de TI - Eleições 2020

Mensagem: 
  Srs. Chefes da 10a, 13a, 14a, 18a, 19a, 21a, 22a, e 55a,

Segue anexa listagem dos contratados para Apoio de TI - Eleições 2020 que devem, a priori,
apresentarem-se nas sedes dos respectivos cartórios no dia de hoje, sábado, 07/11/2020.

Solicito a gentileza de confirmar, via e-mail, coinf@tre-al.jus.br, se, de fato, a apresentação aconteceu.

Antecipo que a força de trabalho estará disponível hoje por 04 (quatro) horas para realizar atividades
demandadas pela TI, ou, em havendo disponibilidade, auxiliar nas atividades de cartório.

Não há previsão de trabalho para estes contratados para o dia de amanhã, domingo. Devem retornar na
segunda-feira, em horário que será informado aos contratados, prioritariamente, dentro do horário padrão
da JE em Alagoas, ou seja, das 12 às 19hrs.

Caso a sede ou zona tenha pontos de transmissão remota, a atividade prioritária dos contratados é
verificar a viabilidade técnica do PTR.

Cordialmente.

Daniel Souto
Gestor do Contrato.

Anexos:
    Relatorio_0803569_TECNICOS_APOIO_TRE_2020_Atu_20201106.pdf
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E-mail - 0803712

Data de Envio: 
  07/11/2020 10:06:44

De: 
  TRE-AL/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA <coinf@tre-al.jus.br>

Para:
    felipetorres@tre-al.jus.br
    alexmonte@tre-al.jus.br
    cristianyassuncao@tre-al.jus.br
    marialopes@tre-al.jus.br
    shelbysouza@tre-al.jus.br
    cristinobulhoes@tre-al.jus.br
    thaisesaraiva@tre-al.jus.br
    simonenascimento@tre-al.jus.br
    adeiltonsantos@tre-al.jus.br
    marcionascimento@tre-al.jus.br
    moacirpedrosa@tre-al.jus.br
    henriquesantanna@tre-al.jus.br
    robertasantiago@tre-al.jus.br
    sarahcalado@tre-al.jus.br
    thallesmello@tre-al.jus.br
    emmanuellima@tre-al.jus.br
    luizaraujo@tre-al.jus.br
    luizcastro@tre-al.jus.br
    leonardopereira@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Relação Apoio de TI - Eleições 2020

Mensagem: 
  Prezados Colegas de NAT,

Anexa a relação dos contratados para Apoio de TI - Eleições 2020

Cordialmente.

Daniel Souto
Gestor do Contrato.

Anexos:
    Relatorio_0803569_TECNICOS_APOIO_TRE_2020_Atu_20201106.pdf
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CONTRATO Nº 29/2020 

Processo nº 0008814-33.2019.6.02.8000 
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO 
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
E A EMPRESA VR CONSULTORIA LTDA.  

 
 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 por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador 
da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, 
residente e domiciliado nesta cidade, de outro lado e a empresa VR CONSULTORIA LTDA, 
situada na avenida Fernandes Lima, nº 08, Edifício Centenário Office, sala 603, Bairro Farol, 
Maceió, Alagoas, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.278.191/0001-50, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por Victor Hugo Soares da Costa, inscrito 
no CPF nº 032.412.854-13, residente e domiciliado em Maceió, Alagoas, resolvem celebrar o 
presente contrato de prestação de serviços, com fulcro no artigo 24, inciso V da Lei nº 
8.666/93 e alterações, na  Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e no Edital 
do Pregão Eletrônico n° 60/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 10.520/02, 
8.666/93 e regulamentações. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,  as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 
de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a  
Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução 
Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, e, no que couber, os demais preceitos 
de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 
Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br . 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem como objeto o fornecimento de mão de obra 
para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão 
remotos e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas no 
ANEXO I do edital do PE nº 60/2020 e seus anexos. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas no ANEXO I e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico nº 
60/2020. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
 

Contrato nº 29/2020 - VR Consultoria (assinado) (0803758)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1457



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

O valor total do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ 110.076,97 
(cento e dez mil e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), conforme 
proposta constante nos autos e de acordo com a tabela abaixo: 

 

 
 
 
 
 
Item 

SERVIÇ
O 

SUBIT
EM 

DESCRIÇÃO    PERÍODO 
 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
PROPORCIONA
L 

QUANTIT. DE 
FUNCIONÁRIO

S 

VALOR 
TOTAL 

 
 
 

Apoio 
Técnico 

de TI 

1 Contratação e 
Treinamento 

 
 

   R$ 5.452,48 

2 Valor Mensal – 
1º T  

01/11/20 a 
18/11/20 

 

R$ 
6.621,80  

R$ 3.973,08 23 R$ 
91.380,90 

                                                                     TOTAL – 1º TURNO R$ 96.833,38 
1 Valor Mensal – 

2º T  
19/11/20 a 
30/11/20  

R$  
6.621,80 

R$  2.648,72 5 R$ 
13.243,60 

                                                                                              TOTAL DO 2º TURNO R$ 13.243,59 
VALOR TOTAL GLOBAL R$ 

110.076,97 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 
  O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem 
por cento) do valor total do contato por turno, após a realização da eleição, no 
prazo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da apresentação de folha de 
pagamento ou documento equivalente devidamente quitado, havendo a retenção 
apenas quanto aos valores pendentes de recolhimento do INSS e FGTS, se houver 
obrigatoriedade, sendo exigido o respectivo atesto. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para 
efeito de emissão de notas fiscais. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não será admitido pagamento antecipado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções 
tributárias determinadas pela legislação fiscal. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada 
da documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para 
regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 
reapresentação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - 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 SÉTIMO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
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PARÁGRAFO OITAVO - A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 
3 dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal,  
comprovantes dos serviços prestados (conforme edital), comprovantes de pagamento 
assinados pelos prestadores (ou comprovantes de depósito em conta bancária), 
comprovantes de pagamento dos tributos incidentes (ISS, se for o caso; FGTS; INSS), 
declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros 
exigidos no edital ou que julgar importantes ao atesto. 

 
PARÁGRAFO NONO - O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada 
etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da 
apresentação de todos os documentos necessários ao pleno atesto pela fiscalização 
contratual, desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive 
obrigações fiscais e trabalhistas. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito 
na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação.  
 
PARÁGRAFO DOZE - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma 
pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente 
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste 
caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do 
despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a 
comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o 
caso, conforme a legislação. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum 
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original 
assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo 
com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de 
declaração será automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL 
poderão ser glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos 
pela contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de 
Recolhimento da União (conforme edital). 
 
PARÁGRAFO QUINZE - A contratada observará a legislação municipal do local de prestação 
dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não 
sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da 
legislação municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são 
prestados localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota 
fiscal e prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município 
competente. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE - A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos 
na contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de 
solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes 
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e autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. Seu faturamento só 
ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que houve o reconhecimento da 
despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos regulares 
(incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos incidentes, se houver.  
 
PARÁGRAFO DEZOITO -  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 QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta dos 
recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa 
de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 0107671 (Pleitos Eleitorais) - Natureza 
da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), consignados pela 
Nota de Empenho nº 813, de 27 de outubro de 2020, no valor de R$ 96.833,38 (noventa e 
seis mil e oitocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos). 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A contratada se obriga a:  
 

a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;  
 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato;  

 
c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de 
termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível;  
 

d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à 
contratação; 
 

e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao 
pessoal contratado;  
 
f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, 
contratação e deslocamento dos profissionais;  

 
g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados ou 
cooperados;  
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h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação;  

i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada 
empregado com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2020”, nome, R.G. 
E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-
crachá, em triplex 300g, de até quatro cores, formato 100 X 150mm, acabamento 
com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o TRE e colher sua 
aprovação até a data de início dos treinamentos;  

 
j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a 
seguinte inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2020” em tipo uniforme de letras e 
números em dimensão que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve 
fornecido para o TRE e colher sua aprovação, para o caso de fornecimento de 
camisa, devem ser fornecidas no mínimo 02 (duas) camisetas por contratado;  
 
k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão 
de incompatibilidades funcionais ou de certificação;  
 
l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento, 
conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística;  
 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça;  
 
n) Apresentar para fins de recebimento toda a comprovação de pagamento das 
obrigações trabalhistas com seus contratados, inclusive folha de pagamentos com 
memória de cálculo e demais documentações comprobatórias exigidas pela 
gestão contratual e/ou unidade de contabilidade e controle do TRE/AL;  
 
o)ter sistema informatizado que permita os registros de ponto, atraso, ausências, 
horas extras e horas faltantes em tempo real, adequado às Portarias nº 1510/09 e 
373/2011 do Ministério de Trabalho;  
 
p)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 
(cinco) máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por 
contratados por dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua 
proteção individual e correto descarte de material utilizado, tudo em decorrência 
da pandemia de COVID-19; bem assim instruir seus colaboradores quanto ao 
correto manuseio e descarte dos itens;  
 
q)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70° 
INPM por contratado;  
 
r)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e 
de prevenção de contágio para o COVID-19;  
 
s) manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação técnica exigidas na licitação. 

 

t) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal Regional 

Contrato nº 29/2020 - VR Consultoria (assinado) (0803758)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1461



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 

Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 

objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total 

ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar 
ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - 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 SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 
a) Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os 
atos de execução do contrato;  
 
b) Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao 
cumprimento das prestações contratuais da empresa contratada;  
 
c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
 
d) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no 
fornecimento do material; 

 
e) Fiscalizar a execução do contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

 
 O prazo de vigência deste contrato terá início a partir da data de sua 
assinatura e fim no dia 31 de dezembro de 2020, podendo se encerrar antes, caso 
haja a solução de suas obrigações. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
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 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 

mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que 

haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser 
rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o contratado 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 
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VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas 
à contratada:  
 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
destas faltas, aplicar outras mais severas;  
 
b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o 
valor total do contrato, em virtude de atraso no cumprimento das obrigações 
estabelecidas (exceto quanto às referentes à prestação dos serviços na 
antevéspera, véspera e dia do referendo, que será considerado, conforme o 
caso, descumprimento parcial ou total), até o limite de 5 (cinco) dias; 
 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução 
parcial; 
 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
 
 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do 
pleito eleitoral.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, 
conforme o caso, ser impostas cumulativamente com as de multa. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Administração, para a imposição das sanções, analisará 
as circunstâncias do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla 
defesa. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da 
garantia do contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além 
da perda total desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente.  
 
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 licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua 
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
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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 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. 

 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante 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 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. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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 ONZE - 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. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes. 
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CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO  DE AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, AO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2020 E À PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA 

 
             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão 2555 do 

Desembargador Presidente desta Corte que autorizou a contratação com dispensa de 
licitação (evento SEI 0793082), às condições do Pregão Eletrônico nº 60/2020 e seus anexos, 
e à proposta de preço da Contratada, que passam a integrá-lo, independentemente de 
transcrição.  

 
CLÁUSULA TREZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma das 
garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor 
total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de 
assegurar a execução do contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou  fiança bancária que 
exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de 
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de 
trabalho, se for o caso. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto acima, não ocorra 
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das 
verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto acima, caso haja solicitação de resgate 
por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO 

 
O extrato de Dispensa de Licitação foi publicado no dia 27 de outubro de 2020, no 

Diário Oficial da União, Seção 3, página 109. 
 

CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 
 

       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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      E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 
Maceió, 30 de outubro de 2020. 

 
 

 
Pelo TRE/AL 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
 

 
 
Pela Empresa 

Victor Hugo Soares da Costa 
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E-mail - 0803759

Data de Envio: 
  07/11/2020 10:53:40

De: 
  TRE-AL/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA <coinf@tre-al.jus.br>

Para:
    felipetorres@tre-al.jus.br
    alexmonte@tre-al.jus.br
    cristianyassuncao@tre-al.jus.br
    marialopes@tre-al.jus.br
    shelbysouza@tre-al.jus.br
    cristinobulhoes@tre-al.jus.br
    thaisesaraiva@tre-al.jus.br
    simonenascimento@tre-al.jus.br
    adeiltonsantos@tre-al.jus.br
    marcionascimento@tre-al.jus.br
    moacirpedrosa@tre-al.jus.br
    henriquesantanna@tre-al.jus.br
    robertasantiago@tre-al.jus.br
    sarahcalado@tre-al.jus.br
    thallesmello@tre-al.jus.br
    emmanuellima@tre-al.jus.br
    luizaraujo@tre-al.jus.br
    luizcastro@tre-al.jus.br
    leonardopereira@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Relação Apoio de TI - Eleições 2020

Mensagem: 
  Prezados Colegas de NAT,

Anexa a relação dos contratados para Apoio de TI - Eleições 2020

Cordialmente.

Daniel Souto
Gestor do Contrato.

Anexos:
    Relatorio_0803569_TECNICOS_APOIO_TRE_2020_Atu_20201106.pdf

E-mail COINF 0803759         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1468



E-mail - 0803760

Data de Envio: 
  07/11/2020 10:53:48

De: 
  TRE-AL/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA <coinf@tre-al.jus.br>

Para:
    felipetorres@tre-al.jus.br
    alexmonte@tre-al.jus.br
    cristianyassuncao@tre-al.jus.br
    shelbysouza@tre-al.jus.br
    cristinobulhoes@tre-al.jus.br
    thaisesaraiva@tre-al.jus.br
    simonenascimento@tre-al.jus.br
    adeiltonsantos@tre-al.jus.br
    marcionascimento@tre-al.jus.br
    moacirpedrosa@tre-al.jus.br
    henriquesantanna@tre-al.jus.br
    robertasantiago@tre-al.jus.br
    sarahcalado@tre-al.jus.br
    thallesmello@tre-al.jus.br
    emmanuellima@tre-al.jus.br
    luizaraujo@tre-al.jus.br
    luizcastro@tre-al.jus.br
    leonardopereira@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Relação Apoio de TI - Eleições 2020

Mensagem: 
  Prezados Colegas de NAT,

Anexa a relação dos contratados para Apoio de TI - Eleições 2020

Cordialmente.

Daniel Souto
Gestor do Contrato.

Anexos:
    Relatorio_0803569_TECNICOS_APOIO_TRE_2020_Atu_20201106.pdf
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E-mail - 0803761

Data de Envio: 
  07/11/2020 10:54:07

De: 
  TRE-AL/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA <coinf@tre-al.jus.br>

Para:
    felipetorres@tre-al.jus.br
    alexmonte@tre-al.jus.br
    cristianyassuncao@tre-al.jus.br
    shelbysouza@tre-al.jus.br
    cristinobulhoes@tre-al.jus.br
    simonenascimento@tre-al.jus.br
    adeiltonsantos@tre-al.jus.br
    marcionascimento@tre-al.jus.br
    moacirpedrosa@tre-al.jus.br
    henriquesantanna@tre-al.jus.br
    robertasantiago@tre-al.jus.br
    sarahcalado@tre-al.jus.br
    thallesmello@tre-al.jus.br
    emmanuellima@tre-al.jus.br
    luizaraujo@tre-al.jus.br
    luizcastro@tre-al.jus.br
    leonardopereira@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Relação Apoio de TI - Eleições 2020

Mensagem: 
  Prezados Colegas de NAT,

Anexa a relação dos contratados para Apoio de TI - Eleições 2020

Cordialmente.

Daniel Souto
Gestor do Contrato.

Anexos:
    Relatorio_0803569_TECNICOS_APOIO_TRE_2020_Atu_20201106.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de novembro de 2020.
Considerando as informações contidas nos autos,

em resposta à consulta veiculada no Despacho
COINF 0799820, e encaminhada pelo Senhor Secretário de
Administração, determino o retorno dos autos à SAD para as
providências decorrentes, com a urgência que o caso
recomenda.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
07/11/2020, às 13:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0803805 e o código CRC 4252C016.

0008814-33.2019.6.02.8000 0803805v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0803805, peço vênia

para me reportar ao Despacho COINF 0802750, submetido ao
conhecimento da ACAGE (doc. 0802777) e da AJ-DG
(doc. 0802880).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/11/2020, às 01:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0804910 e o código CRC 4A6CA087.

0008814-33.2019.6.02.8000 0804910v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2020.
Atesto ciência acerca do conteúdo da informação

constante do Despacho COINF - 0802750.
 
À SAD, para conhecimento e direcionamento que se

fizer conveniente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/11/2020, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0805002 e o código CRC 860054D8.

0008814-33.2019.6.02.8000 0805002v1
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 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de 
matérias com as seguintes características:

Data de envio: 09/11/2020 13:30:58
Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
Operador: Andréa de Albuquerque César
Ofício: 6106680
Data prevista de publicação: 10/11/2020
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício 
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação 
de matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5
Tamanho 

(cm)
Valor

13064774
Extrato do Contrato n 29-2020 - VR 
CONSULTORIA.rtf

c657a4dab1b427d3
74d0090b81a6b162

3,00 R$ 99,12

TOTAL DO OFICIO 3,00
R$ 

99,12
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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 novembro de 2020.
Devolvo os autos à COINF.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/11/2020, às 01:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0805885 e o código CRC 13AC34B0.

0008814-33.2019.6.02.8000 0805885v1
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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 novembro de 2020.
À SLC
 
Sra. Chefe,
 
Solicito, mais uma vez, os bons préstimos e

colaboração desta unidade, quanto à verificação de
recebimento de comprovante de caução contratual,
alegadamente enviada por e-mail à colega dessa unidade.

 Caso já nos autos, lamento o transtorno eventual e
penhoradamente peço que se indique o evento.

 
Cordialmente. 

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Gestor - Portaria 378/2020 (0785783)

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 10/11/2020, às 06:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0805893 e o código CRC C43F5FBC.

0008814-33.2019.6.02.8000 0805893v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.2002 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira  ICPBrasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020111000143

Nº 214, terçafeira, 10 de novembro de 2020ISSN 16777069Seção 3

EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2020 - UASG 090027

Nº Processo: 001638805.2019.
PREGÃO SISPP Nº 38/2020. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIA O.
CNPJ Contratado: 02421421000111. Contratado : TIM S A .Objeto: Prestação de Serviço de
Telefonia Móvel Pessoal  SMP, póspago, com roaming nacional automático nas
modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e serviço de pacote de dados, com
cessão de aparelhos em regime de comodato.Fundamento Legal: Lei n.8.666/1993.
Vigência: 01/12/2020 a 01/12/2021. Valor Total: R$48.167,04. Data de Assinatura:
06/11/2020.

(SICON  09/11/2020) 090027000012020NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 090027

Número do Contrato: 18/2020.
Nº Processo: 002851657.2019..
PREGÃO SISPP Nº 11/2020. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIA O.
CNPJ Contratado: 11085188000134. Contratado : IZABEL SOUKI ENGENHARIA E
PROJETOSLTDA. Objeto: Alterar o subitem 9.1 e a Cláusula 16ª, bem como o Anexo III
objetivando prorrogar a vigência. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/1993. Vigência:
07/01/2021 a 29/01/2021. Data de Assinatura: 19/10/2020.

(SICON  09/11/2020) 090027000012020NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 090027

Número do Contrato: 31/2019.
Nº Processo: 02081290.2019.
PREGÃO SISPP Nº 30/2019. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIA O.
CNPJ Contratado: 45087236000145. Contratado : BRASCOMP  TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO EIRELI. Objeto: Incluir o subitem 12.2.1.1 e alterar ossubitens 12.2.1, 12.2.2
e 16.1.1 objetivando aperfiçoar a execução do contrato. Fundamento Legal: Lei n.
8.666/1993. Vigência: 06/11/2020 a 25/09/2021. Data de Assinatura: 06/11/2020.

(SICON  09/11/2020) 090027000012020NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 090027

Número do Contrato: 36/2020.
Nº Processo: 002396852.2020..
PREGÃO SISPP Nº 19/2020. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIA O.
CNPJ Contratado: 11349160000167. Contratado : VIPPIM SEGURANCA E VIGILANCIA
LTDA.Objeto: Alterar os subitens 12.1, 14.1 e os Anexos V e VI objetivando ajustar o quadro
resulmo, suprimir e acrescer postos e atualizar o Cronograma de Desembolso. Fundamento
Legal: Lei n. 8.666/1993. Vigência: 15/10/2020 a 01/10/2021. Valor Total: R$4.934,93. Data
de Assinatura: 15/10/2020.

(SICON  09/11/2020) 090027000012020NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 090027

Número do Contrato: 40/2019.
Nº Processo: 000285916.2019..
PREGÃO SISPP Nº 43/2019. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIA O.
CNPJ Contratado: 26990812000115. Contratado : TECNISYS INFORMATICA E ASSES S O R I A 
EMPRESARIAL LTDA.. Objeto: Alterar o subitem 14.1.1 e incluir o Anexo III objetivando
prorrogar a vigência e incluir o Anexo III Cronograma de Desembolso Estimado.
Fundamento Legal: Lei n. 8.666/1993 . Vigência: 05/11/2020 a 05/11/2021. Valor Total:
R$229.995,00. Data de Assinatura: 04/11/2020.

(SICON  09/11/2020) 090027000012020NE800014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 090027

Número do Contrato: 63/2019.
Nº Processo: 002936007.2019..
PREGÃO SISPP Nº 55/2019. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIA O.
CNPJ Contratado: 24241271000105. Contratado : LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA
.Objeto: Incluir o subitem 4.1.20.1 e alterar os subitens 4.1.20 e 9.1, a Cláusula 17ª e os
Anexos I e IV objetivando alterar a dinâmica da préentrega do projeto padrão e prorrogar
o prazo para execução do objeto. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/1993. Vigência:
31/12/2020 a 21/01/2021. Data de Assinatura: 30/10/2020.

(SICON  09/11/2020) 090027000012020NE800014

DIRETORIAGERAL DA SECRETARIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2020

Processo: 000665316.2017. PREGÃO ELETRÔNICO 20/2020. Contratante: TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. CNPJ 03.658.507/000125. Contratado: ARCADE
TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA. CNPJ 00.850.974/000164. Objeto: Prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças componentes e
outros materiais necessários, fornecidos sob demanda, para o correto funcionamento das
catracas eletrônicas, sofwares e demais componentes do sistema de acesso nas portarias
dos edifícios do Contratante. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/1993. Valor: R$ 90.996,00.
Vigência: 01/10/2020 a 01/10/2021. Data de assinatura: 01/10/2020. Assinam o
instrumento: Pelo TRF 1ª Região, o Senhor Carlos Frederico Maia Bezerra, DiretorGeral da
Secretaria e pela Arcade, o Senhor Milton Fernandes Balieiro Junior, Proprietário.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio n. 0007/2020, celebrado entre a União/Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
TRF 1ª Região, CNPJ 03.658.507/000125 e o Banco de Brasília S/A  BRB, CNPJ

00.000.208/000100. Objeto: Viabilizar a consignação em folha de pagamento de
empréstimos concedidos pelo BRB a magistrados, servidores ativos (ocupantes de cargos
efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas), inativos e pensionistas do TRF 1ª
Região, e estabelecer rotinas operacionais para autorização do desconto, em folha de
pagamento, dos encargos mensais relativos aos empréstimos concedidos. Fundamento
Legal: Processo Administrativo Eletrônico n. 001292788.2020.4.01.8000  TRF, Resolução
CJF 4/2008, no art. 116 da Lei n. 8.666/1993 e Lei 13.172/2015. Data de assinatura:
28/10/2020. Vigência: A partir de 28/10/2020 a 28/10/2025. Assinam o instrumento: Pelo
TRF 1ª Região, o Senhor Carlos Frederico Maia Bezerra, DiretorGeral da Secretaria e pelo
BRB, o Senhor Dario Oswaldo Garcia Júnior, Diretor Executivo.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2020

Processo: 001406675.2020. DISPENSA 37/2020. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 1ª REGIÃO. CNPJ 03.658.507/000125. Contratado: BRASCLEAN  LAVANDEIRA
E PASSADORIA LTDA. CNPJ 05.020.560/000121. Objeto: Prestação de serviços de
lavanderia de roupas de cama e banho do hotel localizado no Centro de Treinamento da
Justiça Federal  Centrejufe. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/1993. Valor: R$ 16.668,70.
Vigência: 02/01/2021 a 31/12/2021. Data de assinatura: 26/10/2020. Assinam o
instrumento: Pelo TRF 1ª Região, a Senhora Maria Cristina Turnes, Diretora da Secretaria de
Administração e pela BRASCLEAN, a Senhora Glenda Frota de Negreiros dos Reis, Sócia.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2020 - UASG 90028

Nº Processo: EOF2020/226. Objeto: Aquisição de equipamentos e ferramentas para a
Oficina de Manutenção de Veículos e para a Oficina de Marcenaria do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 10/11/2020 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro  Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/900285001502020. Entrega das Propostas: a partir
de 10/11/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/11/2020
às 11h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet  07/11/2020) 90028000012020NE000298

S EC R E T A R I A  G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF2ª RG; Contratada: Clarity Sistemas de Energia Ltda.  EPP.; Objeto do 4º
Termo Aditivo Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por 12 (doze) meses; e
alterar o índice de reajuste estabelecido no subitem 7.2.1; Fundamento Legal: Artigo 57, II,
da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.061.0033.4257.6013;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.17; Data da assinatura: 29/10/2020; Proc. n.º TRF2EOF
2017/00128; Contrato n.º 036/2017.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000072, emitida em 04/11/2020. Contratante: TRF 2ªRG.
Contratada: Dra. Élida Graziane Pinto. Objeto: Contratação de Instrutor para ministrar aula
no curso "Políticas Públicas de Saúde e Gestão do Sistema Único de Saúde". Modalidade de
Licitação: Art. 25, II c/c art. 13, VI da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de
Trabalho: 02061003342576013. Elemento de despesa: 339036. Valor total do empenho: R$
1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS). Proc. nº TRF2EOF2020/00263.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000856, emitida em 04/11/2020. Contratante: TRF 2ªRG.
Contratada: FRADELMED IND. E COM. DE APARELHOS MÉDICOS LTDA. Objeto: Aquisição
de protetores faciais  Face Shield (Ata n.º 21/2020  SJRJ). Modalidade de Licitação: Lei nº
10.520/02 c/c Decretos 10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de
Trabalho: 02061003342576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$
1.140,00 (um mil, cento e quarenta reais). Proc. nº TRF2EOF2020/00241.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

DIRETORIAGERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 003907060.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de servidora como
formadora e coordenadora do curso "Português Jurídico"  Turma 3, na modalidade à
distância; Contratado: Vera Lúcia Lemos Rodrigues (CPF nº 279.528.27049); Valor Total: R$
5.082,00 (cinco mil oitenta e dois reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado
com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo,
DiretorGeral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal
Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 003851288.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
coordenador e tutor no Curso "Aposentadoria Especial para Pessoas Com Deficiência 
Teoria e Prática"  TURMA 2", na modalidade à distância; Contratado: Nilson Martins Lopes
Júnior (CPF nº 096.118.04806); Valor Total: R$7.530,00 (sete mil quinhentos e trinta reais);
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº
8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, DiretorGeral; Ratificação: Mairan
Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

DIRETORIAGERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 25/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: ALGAR TELECOM S/A.
OBJETO: Prestação, pela CONTRATADA, de serviços telefônicos de Longa Distância Nacional
(LDN). ORIGEM: PE 32/2020. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT  168396, ND  3390.39 e
2020NE500140, datada de 17/09/2020. PREÇO TOTAL ESTIMADO: R$ 5.808,00. VIGÊNCIA:
29/10/2020 a 29/10/2021. PA: 000337178.2020.4.04.8000. ASSINATURA: Márcio Bernardes
Jardim, Diretor Administrativo, em 22.09.2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 27/2020; SEI nº 000686622.2020.6.02.8000; Fund. Legal: Leis Federais n°s
10.520/02 e 8.666/93. Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa HewlettPackard
Brasil Ltda, CNPJ nº 61.797.924/000740; Objeto aquisição de 04 (quatro) unidades do item
9, Nós de solução de hiperconvergência incluída a instalação, marca/modelo HPEHPE
SimpliVity 380 Gen; conforme edital do Pregão nº 65/2019 do TSE. Valor Global: R$
723.600,00; Vigência: 12 meses, a partir da data da publicação deste extrato no DOU;
Assinatura: 05/11/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 29/2020; SEI nº 000881433.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Art. 24, V, da Lei nº
8.666/93. Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa VR CONSULTORIA LTDA., CNPJ nº
17.278.191/0000150; Objeto: fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI
nos locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação; Valor
Global: R$ 110.076,97; Vigência: a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de
2020; Assinatura: 30/10/2020.
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Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain,
podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a
leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura
do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da
Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros
(juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.
CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro -
Curitiba - PR

Data de Emissão: 04/11/2020
Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0279909
Proposta: 2800975
Controle Interno (Código Controle): 035891786
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0279909.000000

DADOS DO SEGURADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE / AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38 AVENIDA ARISTEU DE ANDRADE 377 - MACEIÓ - AL

DADOS DO TOMADOR: VR CONSULTORIA LTDA
 CNPJ: 17.278.191/0001-50 - AVENIDA FERNANDES LIMA 8 - MACEIO - AL - SALA 603 EDIF CENTENARIO
OFFICE

DADOS DA CORRETORA:
 000002.0.202084-5 WIZ CORPORATE SOLUÇOES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

 Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo

Henrich Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5891A Roque de Holanda Melo Nº de Série do
Certificado: 52AE2099725C9CD2

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das
aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.
Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de
Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem
de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o
número de processo constante da apólice / proposta.A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br.Este produto está
protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301.Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.Anexo - Apólice Seguro Garantia (0806446)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1480
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FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade Limite Máximo de Garantia (L.M.G) Ramo

Executante Prestador de Serviços R$ 5.503,84 0775 - GARANTIA SEGURADO -
SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional Importância Segurada Vigência
Início Término

Executante Prestador de Serviços R$ 5.503,84 30/10/2020 31/12/2020

Trabalhista e Previdenciária R$ 5.503,84 30/10/2020 31/12/2020

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Executante Prestador de Serviços R$ 93,33
Prêmio Líquido Trabalhista e Previdenciária R$ 46,67
Adicional de Fracionamento R$ 0,00
I.O.F R$ 0,00

Prêmio Total R$ 140,00

Condições de
Pagamento:

Parcela Vencimento Nº Carnê Valor(R$)
1 12/11/2020 8838831 140,00

Em atendimento à Lei 12.741/12informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação
específica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0279909
Proposta: 2800975
Controle Interno (Código Controle): 035891786
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0279909.000000

Anexo - Apólice Seguro Garantia (0806446)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1481
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FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

MODALIDADE EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS:

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, dos
prejuízos causados pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento na prestação dos
serviços descritos no objeto do Contrato 29/2020. ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER
UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE
FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU
CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

 A presente apólice não se vincula a contrato de prestação de serviços com regime de
dedicação exclusiva de mão de obra. A existência deste regime de contratação enseja a
nulidade de pleno direito da garantia, não gerando efeitos jurídicos em razão da
autonomia de vontade e boa-fé que regem os contratos, nos termos do Código Civil
Brasileiro, cabendo ao segurado a recusa imediata da presente apólice.

COBERTURA ADICIONAL AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS:

Em complemento à garantia descrita acima, esta apólice contempla também cobertura adicional
de Ações TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS, garantindo o pagamento dos prejuízos
comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza Trabalhista e Previdenciária
de responsabilidade do TOMADOR oriundas do Contrato Principal nas quais haja condenação
judicial do TOMADOR ao pagamento e o SEGURADO seja condenado subsidiariamente por
sentença condenatória transitada em julgado, com o trânsito em julgado dos cálculos
homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da
SEGURADORA e consequente homologação do Poder Judiciário.

A Modalidade e a Importância Segurada acima, dispostas na Descrição da Garantia,
contemplam as COBERTURAS ADICIONAIS descritas abaixo.

Limite máximo de indenização para a cobertura de Executante Prestador de Serviços: até
100% do valor da Importância Segurada indicada na Descrição da Garantia.

Limite máximo de indenização para a cobertura adicional Trabalhista e Previdenciária: até
100% do valor da Importância Segurada indicada na Descrição da Garantia.

Não obstante a previsão de Limite Máximo de Indenização por cobertura contratada, em
caso de sinistro, fica certo e ajustado que a soma de todas as Indenizações não poderá
ultrapassar o Limite Máximo de Garantia, que para os fins desta apólice coincide com a
IMPORTÂNCIA SEGURADA descrita no frontispício da apólice.
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A presente cobertura adicional garante o prazo prescricional nos termos do art. 7º, XXIX da
Constituição da República, conforme cláusula 3.3 das Condições Especiais - Ações Trabalhistas
e Previdenciárias da Circular SUSEP 477/13.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13.
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CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador
perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de
acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em
razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive
de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais
como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo
tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de
Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas
de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade
e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições
Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições
Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração
Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a
formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação
utilizada.
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2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na
apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das
obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o
segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro,
e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou
não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela
apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro,
firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o
posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis
valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento
das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo
tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta
assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta
escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a
proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não
da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações,
bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos
complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita
apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares
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poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora
indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação
do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do
risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido,
caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro
facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste
formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade,
ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no
documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia
deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de
base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a
modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações,
desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de
endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de
vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não
houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a
seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor
adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador,
quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer
uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas
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parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser
efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador
ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à
data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um
contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal,
respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade
contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na
mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da
respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou
no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da
apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de
base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a
modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada
modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser
apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação
e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o
prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao
segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões
que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite
máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre
as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar
continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
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II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela
inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal
deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do
último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta)
dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que
forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação
da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do
primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de
créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da
multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo
devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos
saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à
seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos
termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva
obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de
indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia
posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao
Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que
vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice
publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior
à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado
para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito
independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com
os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:
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10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador,
a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra
terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os
direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de
responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido
acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo
beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de
seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé
circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do
tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o
objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora
responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes,
relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o
objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes
eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme
item 7.3. destas Condições Gerais:
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I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado
mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da
apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da
apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais
casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas
Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia
somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o
disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além
das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art.
73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do
segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as
seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio
recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no
máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo
curto:

==========================================================================================================
Relação a ser aplicada sobre a vigência ---| ----%-do----| Relação a ser aplicada sobre a vigência --- | ----%-do----
original para obtenção de prazo em dias---|---Prêmio---| original para obtenção de prazo em dias--- |---Prêmio---

==========================================================================================================
- - - - - - - - - - - - - -15/365- - - - - - - - - - - - - - - - -| - - -13%- - - | - - - - - - - - - - - - - - - -195/365 - - - - - - - - - - - - - - -| - - -73%- - -
- - - - - - - - - - - - - -30/365- - - - - - - - - - - - - - - - -| - - -20%- - - | - - - - - - - - - - - - - - - -210/365 - - - - - - - - - - - - - - -| - - -75%- - -
- - - - - - - - - - - - - -45/365- - - - - - - - - - - - - - - - -| - - -27%- - - | - - - - - - - - - - - - - - - -225/365 - - - - - - - - - - - - - - -| - - -78%- - -
- - - - - - - - - - - - - -60/365- - - - - - - - - - - - - - - - -| - - -30%- - - | - - - - - - - - - - - - - - - -240/365 - - - - - - - - - - - - - - -| - - -80%- - -
- - - - - - - - - - - - - -75/365- - - - - - - - - - - - - - - - -| - - -37%- - - | - - - - - - - - - - - - - - - -255/365 - - - - - - - - - - - - - - -| - - -83%- - -
- - - - - - - - - - - - - -90/365- - - - - - - - - - - - - - - - -| - - -40%- - - | - - - - - - - - - - - - - - - -270/365 - - - - - - - - - - - - - - -| - - -85%- - -
- - - - - - - - - - - - - 105/365 - - - - - - - - - - - - - - - -| - - -46%- - - | - - - - - - - - - - - - - - - -285/365 - - - - - - - - - - - - - - -| - - -88%- - -
- - - - - - - - - - - - - 120/365 - - - - - - - - - - - - - - - -| - - -50%- - - | - - - - - - - - - - - - - - - -300/365 - - - - - - - - - - - - - - -| - - -90%- - -
- - - - - - - - - - - - - 135/365 - - - - - - - - - - - - - - - -| - - -56%- - - | - - - - - - - - - - - - - - - -315/365 - - - - - - - - - - - - - - -| - - -93%- - -
- - - - - - - - - - - - - 150/365 - - - - - - - - - - - - - - - -| - - -60%- - - | - - - - - - - - - - - - - - - -330/365 - - - - - - - - - - - - - - -| - - -95%- - -
- - - - - - - - - - - - - 165/365 - - - - - - - - - - - - - - - -| - - -66%- - - | - - - - - - - - - - - - - - - -345/365 - - - - - - - - - - - - - - -| - - -98%- - -
- - - - - - - - - - - - - 180/365 - - - - - - - - - - - - - - - -| - - -70%- - - | - - - - - - - - - - - - - - - -365/365 - - - - - - - - - - - - - - -| - - 100% - -

==========================================================================================================

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado
percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.
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16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser
resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de
arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência
expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a
resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas
sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio
deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal
fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou
recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou
endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou
CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território
nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no
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exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

     
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0279909
Proposta: 2800975
Controle Interno (Código Controle): 035891786
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0279909.000000

Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0279909
Proposta: 2800975
Controle Interno (Código Controle): 035891786
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0005.0775.0279909.000000

Anexo - Apólice Seguro Garantia (0806446)         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1492



Página 13 de 20

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, CONCESSÃO, FORNECIMENTO OU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice,
pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no
contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e
indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de
Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n°
8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I- Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a
cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos
expressamente descritos neste documento.

II- Prejuízo: Perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a
execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-
se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil,
lucros cessantes.

3. Vigência:

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:

I – coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de
obras, serviços e/ou compras;

II – por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas
de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até
noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito
interesse na manutenção da garantia.
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3.2.1. Fica também estabelecido que a não renovação da cobertura deste seguro,
independentemente de a seguradora querer ou não renová-la, não caracterizará sinistro
passível de recuperação junto a seguradora.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar
possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo
segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para
regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a
seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante
comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos
que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação
do Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes
documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo
tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo
tomador;

b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador e culminou na
rescisão do contrato assegurado;

c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-
mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;

d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

f) Diário de Obras, quando aplicável;

g) Comprovantes dos pagamentos realizados pelo segurado ao tomador;

h) Cópia da publicação da rescisão unilateral do contrato assegurado em Diário Oficial;

i) Cópia do novo contrato firmado pelo segurado com a empresa sucessora do tomador no
escopo contratual inadimplido, quando aplicável.

4.2.2. Sem prejuízo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a não
formalização da Reclamação do Sinistro dentro do prazo prescricional tornará sem efeito a
prévia notificação de Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item
4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações
cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório
final de regulação;
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5. Disposições Gerais:

5.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações
diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta
apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não
assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros
cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento,
desenvolvimento e programação de qualquer tipo de software ou sistema, riscos
referentes às obrigações que competem ao fabricante dos equipamentos, bem como não
assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro ou riscos
trabalhistas e previdenciários, salvo quando contratada a cobertura adicional prevista no
item 1.3 das Condições Especiais, em conformidade com a legislação nacional referente
ao seguro-garantia.

5.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em
caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer
responsabilidade.

5.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e
perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação
hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado,
independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como
atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

5.4. Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelo tomador para a obtenção das
licenças necessárias à execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer
motivos, alheios à vontade do tomador, o(s) órgão(s) competente(s) para conceder a(s)
licença(s) requerida(s), não o fizer(em) e/ou negá-la(s), tais atos não serão motivo(s) para
execução desta apólice, ficando a seguradora isenta de qualquer responsabilidade de
indenização securitária.

5.5. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do
segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda
que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta
garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos
do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

CAPÍTULO III - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS COBERTURAS ADICIONAIS - RAMO 0775 -
AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao segurado, até o limite
máximo de indenização, o pagamento dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às
obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do tomador oriundas do
contrato principal, nas quais haja condenação judicial do tomador ao pagamento e o segurado
seja condenado subsidiariamente por sentença condenatória transitada em julgado, com o
trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes
com prévia anuência da seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário.
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1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do segurado será referente à
relação trabalhista e/ou previdenciária entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o
tomador, oriundas do contrato principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período de
vigência da apólice. Consequentemente, a responsabilidade da seguradora será relativa ao
período de vigência da apólice e que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso
temporal garantido.

2. Definições:

Definem-se, para efeito desta cobertura adicional:

2.1. Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a
cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos
expressamente descritos neste documento.

2.2. Autor/Reclamante: aquele que propõe na justiça trabalhista uma reclamatória e esta seja
oriunda do contrato principal, firmado entre tomador e segurado, o qual é objeto da apólice em
questão.

2.3. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante
o segurado em função do pagamento de indenização, por cobertura contratada.

2.4. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pelas Leis nº 8.212/91 e todas as
suas alterações posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais dispõem
sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado, observando-se
as datas e percentuais.

2.5. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do
pagamento da contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador,
bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos seus reflexos,
conforme determina a legislação em vigor.

2.6. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são
exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador
de serviços, aqui denominado tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode-se exigir
do segurado o cumprimento das obrigações do réu/tomador, desde que o segurado tenha
participado da relação processual e conste do título executivo judicial.

3. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais) para apresentar
defesa trabalhista e/ou previdenciária, cujo autor/reclamante reivindique crédito de
natureza remuneratória ou direito de responsabilidade do tomador, deverá comunicar à
seguradora, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de
todo(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo autor/ reclamante como pelo
réu/tomador.

3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o trânsito em julgado da sentença, o
segurado terá seus direitos preservados até decisão definitiva.

3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do
Trabalho.
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3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante
comunicação do segurado à seguradora, quando transitada em julgado a ação.

3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes
documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores
homologados;

b) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver.

c) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

d) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços contratados;

e) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no
contrato principal dentro do período de vigência da apólice;

f) documento emitido pelo Juízo trabalhista atestando a data da distribuição do feito.

3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura poderá ser realizada durante
o prazo prescricional, nos termos o art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se
refere ao Direito do Trabalho.

3.4. Sem prejuízo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a não formalização
da Reclamação do Sinistro dentro do prazo prescricional tornará sem efeito a prévia notificação
de Expectativa do Sinistro.

3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos citados
no item 3.2.1., a Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o
relatório final de regulação de sinistro.

4. Acordos:

4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha intenção de realizar acordos
nas ações judiciais cobertas por esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de
cálculo simples das verbas pleiteadas pelo autor, juntamente com uma estimativa do
valor a ser acordado.

4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no item 4.1. e fizer sua análise da
situação fático-jurídica, enviará ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do recebimento, sua
aceitação ao valor proposto, ou apresentará um valor máximo alternativo ou ainda, manifestar-
se-á se enviará preposto para audiência, cuja data será devidamente comunicada pelo
segurado em tempo hábil.

4.3. Acordos decorrentes das reclamatórias trabalhistas e/ou previdenciárias poderão ser
realizados, desde que cumpridos os requisitos dos itens 4.1. e 4.2.

5. Indenização:

5.1. Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 3.5., a seguradora indenizará o segurado,
por meio de pagamento, até o limite máximo de indenização estabelecido na apólice.
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6. Perda de Direito:

6.1. Além das perdas de direito descritas na Cláusula 11 das Condições Gerais, o segurado
perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – não cumprimento por parte do segurado das exigências descritas na Cláusula 3 desta
Cobertura Adicional.

II – quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de
recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de
Leis do Trabalho ou confessar.

III – se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência da seguradora ou este não for
homologado pelo Poder Judiciário.

7. Disposições Gerais:

7.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações do
tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de
acordo com a modalidade de seguro garantia acima descrita, não assegurando: (i)
honorários de qualquer espécie; (ii) danos acordados; (iii) danos ambientais; (iv) lucros
cessantes; (v) dano moral; (vi) dano material; (vii) assédio moral ou sexual; (viii) acidente
de trabalho; ou (ix) riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro.

7.2. Em hipótese alguma este Seguro Garantia poderá ser usado pelo tomador para garanti-lo
em juízo, ou ainda ser chamado em juízo, para fazer frente a prejuízos a terceiros ou para
compelir a seguradora ao pagamento de qualquer valor diretamente ao Reclamante.

7.3. A inadimplência do Tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em
caso de não observação deste requisito a Seguradora ficará isenta de qualquer
responsabilidade.

7.4. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e
perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação
hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado,
independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como
atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

7.5. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do
segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda
que esta seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura
desta apólice se for constatado que às ações Trabalhistas e ou Previdenciárias se enquadram
nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

8. Ratificação:

8.1. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido
alteradas pela presente Condição Especial.

     
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá
quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas
anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus
representantes.

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou
divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endosso e no contrato
e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente
apólice/endosso."

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso,
estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, independentemente de
qualquer formalidade, tal como disposto no presente documento."
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Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e
enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do
documento nº 05-0775-0279909

________________________________________________________
Local e Data

__________________________________________________________________________
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE / AL

Nome:
RG:
Cargo:
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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 novembro de 2020.
À SCON, para registro contábil.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 10/11/2020, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0806449 e o código CRC E245B30E.
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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 novembro de 2020.
À COINF,
Sr. Gestor,
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria

(0805893), tenho a informar que a apólice de seguro foi
enviada pela empresa no dia 05 passado, mas, como caiu na
caixa de lixo eletrônico, conforme documento 0806437, só foi
vista e juntada nesta data, quando o representante da empresa
questionou sobre seu recebimento. 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 10/11/2020, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0806472 e o código CRC C02F7E3E.

0008814-33.2019.6.02.8000 0806472v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - AJUSTES DIVERSOS

 
__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  10/11/20  18:09     NS                               USUARIO : MAURICIO       
  DATA EMISSAO      : 04Nov20   VALORIZACAO : 04Nov20  NUMERO  :
2020NS004021   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 17278191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA                    
  TITULO DE CREDITO : 2020PA000131            DATA VENCIMENTO  : 31Dez20        
                                                                                                                                                              
  OBSERVACAO:                                                        
  REGISTRO DE APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA APRESENTADA EM COBERTURA AO
CONTRATO NR
   29/2020 PELA EMPRESA V.R CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº 17.278.191/00001-50,
DA SE
  GURADORA JUNTO  SEGUROS S/A, CONFORME ANEXO CONSTANTE DO EVENTO
0806446, PROC
  SEI NR 0008814-33.2019.6.02.8000.                               
                                                      
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 581014 17278191000150                 811110110                            
                                                                        5.503,84
                                                                                
                                                                          
  LANCADO POR : 54373956472 -  MAURICIO          UG : 070172   10Nov20   18:08  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA 
*********************************************************************************
  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  10/11/20  18:30                                      USUARIO : MAURICIO       
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 811110110 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR                     
  CONTA CORRENTE  : N 17278191000150                                            
  VR CONSULTORIA LTDA                                                           
                               SALDO ANTERIOR A 01NOV                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    04Nov 070011 00001 NS004021 581014            5.503,84C            5.503,84C
 
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
                                                                                
*******************************************************************************
OBS: 1.Registro efetivado conforme instruções constantes do item 4.3.2.1 da
Macrofunção 021126 -STN;
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     2.Site de pesquisa SUSEP: http://www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-
1;
     3. Detalhes do Produto:
       Número do Processo:15414.900195/2014-17
       Sociedade:JUNTO SEGUROS S.A.
       RAM: 07 | GARANTIA - SETOR PÚBLICO
       Subram:NÃO APLICÁVEL
       Situação do Produto:Passível de comercialização

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Analista
Judiciário, em 10/11/2020, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0806628 e o código CRC BB0AA55B.

0008814-33.2019.6.02.8000 0806628v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  10/11/20  18:49     NS                               USUARIO : MAURICIO       
  DATA EMISSAO      : 03Nov20   VALORIZACAO : 03Nov20  NUMERO  :
2020NS004024   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 17278191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA                    
  TITULO DE CREDITO : 2020RC000135            DATA VENCIMENTO  : 31Dez20        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  Registro do contrato de prestação de registro de tecnologia da informação nas
  eleições 2020, para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI no
  s locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação,
  conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital do PE nº 6
  0/2020 e seus anexos, conforme instrumento colacionado no documento constante
  do evento 0803758, proc. sei nr 0008814-33.2019.6.02.8000.                   
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 ICVRC2920                      812310201                            
                                                                      110.076,97
                                                                                
                                                                               
  LANCADO POR : 54373956472 -  MAURICIO          UG : 070172   10Nov20   18:48  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA
PF12=RETORNA                   
*******************************************************************************
 
  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  10/11/20  18:57                                      USUARIO : MAURICIO       
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM
EXECUÇÃO               
  CONTA CORRENTE  : N ICVRC2920                                                 
  VRC CONSULTORIA-CONTR.29/2020-APOIO ELEIÇOES                                  
                               SALDO ANTERIOR A 01NOV                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
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    03Nov 070011 00001 NS004024 541404          110.076,97C          110.076,97C
                                                                               
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
                                                                                
*******************************************************************************

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Analista
Judiciário, em 10/11/2020, às 18:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0806777 e o código CRC 6788650F.

0008814-33.2019.6.02.8000 0806777v4
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2020NS004021   - Registro do seguro garantia (0806446).
2020NS004024   - Registro do Contrato nº 29/2020 (0803758).

Observação:

Ao Gestor,
Após registro contratual e da garantia ofertada, para

continuidade da gestão, sendo importante informar que somente
sejam recebidas garantias prestadas por instituições devidamente
autorizadas para tanto, devendo tal verificação, por se tratar de
seguro garantia, ser realizada quando do seu recebimento no site da
Superintência de Seguros Privados - SUSEP
(http://www.susep.gov.br).

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 11/11/2020, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0807291 e o código CRC AA4CA5FE.
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/11/2020, às 20:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/11/2020, às 21:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 27/11/2020, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

SIAFI - Nota de Empenho SGO 0817111         SEI 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1508



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0817111 e o código CRC 026213E5.

0008814-33.2019.6.02.8000 0817111v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 961 (0817111).

Observação:

Reforço NE 813.
Contratação de empresa terceirizada para fornecimento de mão-

de-obra apoio TI 2º turno.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 26/11/2020, às 19:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0817112 e o código CRC 0665676A.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.278.191/0001-50

Razão Social: VR CONSULTORIA LTDA ME

Endereço: AV FERNANDES LIMA 08 / FAROL / MACEIO / AL / 57055-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de
1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de  quaisquer  débitos  referentes  a
contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/11/2020 a 14/12/2020

Certificação Número: 2020111502515228703372

Informação obtida em 26/11/2020 19:08:46

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta  condicionada  a  verificação  de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1 of 2 26/11/2020 19:08
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Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

2 of 2 26/11/2020 19:08

C
ertidão fgts (0817272)         S

E
I 0008814-33.2019.6.02.8000 / pg. 1512



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

 

DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000961

(0817111).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/11/2020, às 20:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0817310 e o código CRC 5859BEA7.

0008814-33.2019.6.02.8000 0817310v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de novembro de 2020.
À SEGEC, para continuidade dos atos de gestão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/11/2020, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0817698 e o código CRC 9A380DBF.

0008814-33.2019.6.02.8000 0817698v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de novembro de 2020.
À
SAD
 
Por não se tratar de contrato sob gestão da Segec.
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 27/11/2020, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0818034 e o código CRC F83CA538.

0008814-33.2019.6.02.8000 0818034v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de novembro de 2020.
Retifico o Despacho SAD 0817698 e remeto os

autos à COINF.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/11/2020, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0818379 e o código CRC 7C36C4E5.

0008814-33.2019.6.02.8000 0818379v1
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