
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de 
empresa para transportar as caixas de urnas 
eletrônicas, mídias de resultado, materiais de 
apuração, cabinas de votação e fornecimento de 
envelopes, conforme definido neste Termo de 
Referência.

2. Quantidades estimadas Conforme descritas neste Termo de Referência.

3. Especificação do Objeto Conforme descritos neste Termo de Referência.

4. Justificativa

Atender necessidade logística de transporte de 
urnas, mídias de resultado e demais materiais 
relativos às eleições de 2020. Em razão da 
necessidade de licitação para contratação dos 
serviços, propomos a divisão do estado em 11 
(onze) lotes, conforme Anexo II, visando permitir 
uma maior concorrência e redução dos riscos da 
operação.

5. Prazos Conforme descritos neste Termo de Referência.

6. Classificação 
Orçamentária

Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n.º 059583 
(Pleitos Eleitorais).

7. Locais Conforme descritos neste Termo de Referência.

8. Unidade Gestora/ 
Fiscalizadora

Gestão: A Cargo dos Servidores Leonardo Luiz dos 
Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior.

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

Maceió – AL, 19 de dezembro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Leonardo Luiz dos Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Termo de Referência

Especificações da Contratação

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação  de  empresa(s)  especializada(s)  para  realização  dos
serviços abaixo descritos, de acordo com os lotes relacionados no Anexo II:

1. transporte das caixas de urnas eletrônicas e dos volumes de cabinas de
votação  dos  locais  de  armazenamento,  definidos  pelos  cartórios  das
zonas eleitorais, para os respectivos locais de votação;

2. coleta dos volumes de mídias de votação e/ou dos volumes de materiais
de apuração nos locais de votação para entrega nas juntas eleitorais ou
pontos de transmissão, conforme o caso;

3. coleta das caixas de urnas eletrônicas nos locais de votação para entrega
nos  locais  de  armazenamento  definidos  pelos  cartórios  eleitorais  do
interior e no galpão de armazenamento na capital; e

4. fornecimento de envelopes para transporte das mídias.

2. DAS DEFINIÇÕES

Visando a melhor compreensão dos termos utilizados, utilizamos as
seguintes definições:

 município sede: município onde está localizado o cartório da respectiva
zona eleitoral;

 município termo: demais municípios  pertencentes à jurisdição de uma
zona eleitoral;

 caixas de urna eletrônica: volume contendo a urna eletrônica e materiais
da seção eleitoral;

 material  de  seção  eleitoral:  cadernos  de  votação,  canetas,  folhas  de
papel,  formulários,  almofadas  para  carimbo,  recibos,  sacos  plásticos,
envelopes etc;

 volume de material de apuração: boletins de urna, relatório de zerésima,
boletins  de  justificativa  e  ata  da  seção  eleitoral,  acondicionado  em
envelope próprio e lacrado;

 volume  de  mídia  de  resultado:  Mídias  de  Resultado(MR)  contendo
arquivos gerados pela urna eletrônica da seção eleitoral, acondicionado
em envelope próprio e lacrado;

 volume  de  cabinas:  cabinas  de  votação  acondicionadas  em  volumes
únicos de até 21 unidades; e
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 ponto de transmissão: local utilizado para transmissão dos arquivos de
resultado extraídos das urnas eletrônicas e armazenados nas Mídias de
Resultado.

3. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços de distribuição serão realizados em cinco etapas:

 a  primeira,  relativa  à  distribuição  das  caixas  de  urnas  eletrônicas  e
volumes de cabinas; 

 a segunda relativa ao recolhimento dos volumes de mídias de resultado,
acondicionados em envelopes contendo até 18 mídias cada, para entrega
nos pontos de transmissão, no próprio município;

 a terceira relativa ao recolhimento das caixas de urnas eletrônicas e dos
volumes de materiais de apuração, acondicionados em envelopes com
até 12 unidades, para entrega nas juntas eleitorais;

 a quarta relativa ao recolhimento dos volumes de mídias de resultado e
dos  volumes  de  materiais  de  apuração  acondicionados  em envelopes
contendo até 8 unidades de cada, para entrega nas juntas eleitorais ou
pontos de transmissão, conforme o caso;

 a quinta relativa ao recolhimento das caixas de urna eletrônica nos locais
de votação para entrega nos locais de armazenamento definidos pelos
cartórios das zonas eleitorais. 

Momentos:

1º Turno:

 1ª etapa: véspera da Eleição, em 3 de outubro de 2020 (sábado);
 2ª etapa: dia da Eleição, em 4 de outubro de 2020 (domingo);
 3ª etapa: dia da Eleição, em 4 de outubro de 2020 (domingo);
 4ª etapa: dia da Eleição, em 4 de outubro de 2020 (domingo); e
 5ª etapa: dia da Eleição, em 4 de outubro de 2020 (domingo).
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

2º Turno, se houver (somente Capital):

 1ª etapa: véspera da Eleição, em 24 de outubro de 2020 (sábado);
 2ª etapa: dia da Eleição, em 25 de outubro de 2020 (domingo);
 3ª etapa: dia da Eleição, em 25 de outubro de 2020 (domingo);
 4ª etapa: dia da Eleição, em 25 de outubro de 2020 (domingo); e
 5ª etapa: dia da Eleição, em 25 de outubro de 2020 (domingo).

3.1. PRIMEIRA ETAPA – DISTRIBUIÇÃO

Objetivo
Distribuição das caixas de urnas eletrônicas e dos volumes de
cabinas, de acordo com os quantitativos estimados no QUADRO
1.

Data do recolhimento do 
material

1º Turno - véspera das Eleições (3 de outubro de 2020) e 2º
Turno(se  houver)  -  véspera das  Eleições,  (24 de outubro  de
2020)

Horário

1.  Prioritariamente  das  8  às  14  horas  nas  sedes  de  zona
eleitoral; das 10 às 16 horas nos municípios termos.

2.  Poderá haver  modificações,  neste caso,  de acordo com o
planejamento  logístico  do  Cartório  Eleitoral,  a  ser
antecipadamente apresentado na forma do Anexo I à Gestão
do Contrato, aprovado e entregue à Contratada, respeitando-se
o limite de 6(seis) horas para a conclusão da distribuição de
urnas, uma vez iniciada a operação. 

Locais de coleta

Nos locais de armazenamento definidos pelas zonas eleitorais,
conforme  relação  contida  no  anexo  II,  podendo  sofrer
alterações  pontuais  que  serão  devidas  e  oportunamente
comunicadas quando da sua ocorrência.

Local de entrega

Nos locais de votação, segundo as quantidades estimadas no
Quadro 1 e que serão atualizados e fornecidos à contratada até
o  dia  1º  de  setembro  de  2020,  podendo  sofrer  alterações
pontuais, em razão de caso fortuito ou força maior, que serão
devidas  e  oportunamente  comunicadas  quando  de  sua
ocorrência.

Responsável pela entrega 
nos locais de coleta

Servidores do TRE-AL.

Responsável pela recepção 
nos locais de entrega

Coordenadores de local de Votação ou pessoal autorizado pela
Justiça Eleitoral.
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3.2.  SEGUNDA  ETAPA:  RECOLHIMENTO  DOS  VOLUMES  DE  MÍDIAS  DE
RESULTADO

Objetivo Coleta  das  mídias  de  resultado,  armazenadas  em envelope,
para entrega nos pontos de transmissão

Data Dia das Eleições – 1º Turno, 4 de outubro de 2020, e 2º Turno,
se houver, 25 de outubro de 2020.

Horário
Com início às 17h e 15min. e término em até 1 hora a partir da
entrega,  pelo  Coordenador  de  local,  do(s)  envelope(s)
contendo as Mídias de Resultado.

Local de recolhimento Locais de votação do estado.

Local de entrega Pontos de transmissão, definidos pelos Cartórios Eleitorais

Responsável  pela  entrega
nos locais de coleta

Coordenadores de local de Votação ou pessoal autorizado pela
Justiça Eleitoral. 

Responsável  pela  recepção
nos locais de entrega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como pessoal
autorizado pelo Cartório Eleitoral,  nos pontos de transmissão
do município termo.

3.3. TERCEIRA ETAPA: RECOLHIMENTO DAS CAIXAS DE URNAS ELETRÔNICAS E
MATERIAIS DE APURAÇÃO

Objetivo
Recolhimento  das  urnas  eletrônicas  e  dos  volumes  de
materiais de apuração acondicionados, em envelopes contendo
até 12 unidades.

Data Dia das Eleições – 1º Turno, 4 de outubro de 2020, e 2º Turno,
se houver, 25 de outubro de 2020.

Horário Com  início  às  17h  e  30min  e  término  até  4  horas  após  o
encerramento da votação no respectivo local de votação.

Local de recolhimento Locais de votação nos municípios de todo o Estado.

Local de entrega Nas  juntas  eleitorais,  no  município  sede  da  respectiva  zona
eleitoral.

Responsável  pela  entrega
nos locais de coleta

Coordenadores de local de votação ou pessoal autorizado pelo
cartório eleitoral da respectiva zona eleitoral.

Responsável  pela  recepção
nos locais de entrega

Presidente da Junta Eleitoral  ou turma por  ele  designado ou
servidor designado pelo Juiz Eleitoral.
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3.4. QUARTA ETAPA: RECOLHIMENTO DOS VOLUMES DE MÍDIAS DE VOTAÇÃO E
DOS VOLUMES DE MATERIAIS DE APURAÇÃO NOS MUNICÍPIOS SEDE

Objetivo
Recolhimento  dos  volumes  de  mídias  de  votação  e  dos
volumes  de  materiais  de  apuração,  acondicionados  em
envelopes .

Data Dia das Eleições – 1º Turno, 4 de outubro de 2020, e 2º Turno,
se houver, 25 de outubro de 2020.

Horário

Com início às 17h e 15min e término até 1:30 horas a partir da
entrega, pelo Coordenador de local ou pessoal autorizado pelo
cartório  eleitoral,  do  envelope  contendo  as  mídias  e  os
materiais de apuração.

Local de recolhimento Locais de votação nos municípios de todo o Estado.

Local de entrega Nas juntas apuradoras ou pontos de transmissão, conforme o
caso.

Responsável  pela  entrega
nos locais de coleta

Coordenadores de local de Votação ou pessoal autorizado pela
Justiça Eleitoral.

Responsável  pela  recepção
nos locais de entrega

Presidente da Junta Eleitoral  ou turma por  ele  designado ou
servidor designado pelo Juiz Eleitoral.

3.5.  QUINTA  ETAPA:  RECOLHIMENTO  DAS  URNAS  ELETRÔNICAS  E  DOS
MATERIAIS DE EXPEDIENTE NAS SEÇÕES ELEITORAIS NOS MUNICÍPIOS SEDE

Objetivo Recolhimento das caixas de urnas eletrônicas.

Data Dia das Eleições – 1º Turno, 4 de outubro de 2020, e 2º Turno,
se houver, 25 de outubro de 2020.

Horário
Com início às 17 horas e 30 minutos  e término até 4 horas
após  o  encerramento  da  votação  no  respectivo  local  de
votação.

Local de recolhimento Locais de votação nos municípios de todo o Estado.

Local de entrega Nos  locais  de  armazenamento  definidos  pelos  cartórios
eleitorais.

Responsável  pela  entrega
nos locais de coleta

Coordenadores de local de Votação ou pessoal autorizado pela
Justiça Eleitoral.

Responsável  pela  recepção
nos locais de entrega

No interior  do  estado,  pelo  Presidente  da  Junta  Eleitoral  ou
turma  por  ele  designado  ou  servidor  designado  pelo  Juiz
Eleitoral e na capital por servidores designados pelo respectivo
cartório eleitoral.
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4. DO FORNECIMENTO E DOS QUANTITATIVOS DE ENVELOPES 

A empresa deverá fornecer os envelopes necessários ao transporte
dos volumes definidos neste Termo de Referência para cada turno, conforme
quantitativos previstos no quadro 6, na sede de cada zona eleitoral, até o dia
21 de setembro de 2020, no caso do 1º Turno e até o dia 12 de outubro de
2020, no caso do 2º Turno, se houver.

5. DO  VALOR  ESTIMADO  PARA  TRANSPORTE  DE  QUANTITATIVOS  NÃO
PREVISTOS:

Estima-se o valor equivalente ao percentual de 1%(um por cento) do quantum
previsto para a prestação de serviços, tomando-se por base os quantitativos
apurados pelo TRE até o dia 1º de setembro de 2020, para o pagamento de
eventuais quantitativos não estimados em cada uma das etapas previstas.

6. DADOS FÍSICOS E/OU VALORES DOS ITENS

DESCRIÇÃO MEDIDAS
(A x L x P) cm PESO MÉDIO VOLUME VALOR UNITÁRIO(*) 

CAIXA DE URNA 2008 24 / 53 / 43 12 Kg 1.207,46

CAIXA DE URNA 2009 24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA 2010 24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA 2013 24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA 2015 24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

MÍDIA DE VOTAÇÃO - - 22,60

CABINAS (21 UNIDADES) 21 / 46 / 100 12,4 Kg -
(*) Valor do item, em Reais

7. VEÍCULO APROPRIADO PARA TRANSPORTE
Veículo fechado.

8. DOCUMENTAÇÃO
Todos  os  procedimentos  deverão  ser  documentados  mediante

recibo.
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9. DAS OBRIGAÇÕES

9.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 Efetuar a coleta dos itens conforme descrito em cada etapa, nos horários
e locais ajustados, em veículos utilizados exclusivamente para este fim.

 Fornecer  recibo  em  nome  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,
discriminando as quantidades transportadas em cada etapa, no ato da
coleta.

 Entregar as caixas de urnas eletrônicas, volumes de cabinas de votação,
volumes  de  mídias  de  votação  e  volumes  de  materiais  de  apuração
mediante  recibo,  nos  endereços  relacionados  pelo  Contratante,
exclusivamente  aos  serventuários  devidamente  designados  pelo  Juiz
Eleitoral  da  respectiva  Zona,  conforme  descrito  neste  Termo  de
Referência.

 Responder, na forma estabelecida no contrato, pelo inadimplemento de
cláusulas  contratuais  ou  quando  ocorrer  avarias  ocasionadas
comprovadamente  por  manuseio  indevido  no  trajeto  das  urnas
eletrônicas,  mídias de resultado e demais materiais,  ou extravios,  por
culpa ou dolo da contratada.

 Adotar  as  cautelas  necessárias  para  o  manuseio  e  transporte  dos
equipamentos.

 Cumprir  as  obrigações  derivadas  do  contrato,  quais  sejam,  encargos
previdenciários,  obrigações  sociais,  encargos  trabalhistas,  fiscais  e
comerciais. 

 Cumprir  as decisões emanadas da administração do Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas que visem ao fiel cumprimento do contrato.

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

 Comunicar à Fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que a referida Fiscalização julgar
necessários.

 Fornecer  ao contratante,  em prazo não superior  a  60 (sessenta  dias)
após  a  contratação,  o  plano  logístico  da  distribuição  das  urnas
eletrônicas, mídias de resultado, materiais de votação e expediente. 

 Expor  a  logística  dos  trabalhos  aos  agentes  da  Justiça  Eleitoral
(servidores, Juízes e Membros do Tribunal), em momentos distintos, na
forma determinada pelo Contratante.

 Solicitar ao contratante os endereços dos locais de coleta e entrega das
urnas eletrônicas, por Zona e Seção Eleitoral, bem como a sua respectiva
quantidade,  devendo  ainda,  a  contratada  requerer  a  lista
supramencionada  em  um  prazo  mínimo  de  05  (cinco)  dias  que
antecedam  o  transporte  das  urnas  eletrônicas,  em  função  da
probabilidade de haver mudanças nos locais onde funcionarão as seções
eleitorais.
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 Dispor  de  pelo  menos  um  posto  de  serviço  (com  encarregados  e
instalações) em cada sede da Zona Eleitoral, com o intuito de oferecer
celeridade na resolução de eventuais problemas durante a execução dos
serviços e nos preparativos da logística.

 Munir os condutores dos veículos envolvidos na operação com aparelhos
celulares, bem como todos os responsáveis nos locais de apoio, em todas
as sedes das Zonas Eleitorais. O uso dos telefones celulares, nos limites
da contração, fica restrito ao recebimento de chamadas pagas na sua
origem,  não  se  responsabilizando  o  Tribunal  por  qualquer  ligação
originada  do  aparelho  durante  o  período  da  contratação  ou  mesmo
recebida na modalidade “a cobrar”. 

 Fornecer  ao  TRE-AL  uma  relação  contendo  nome  dos  condutores  e
identificação dos veículos (modelo, marca, ano de fabricação, placa) que
serão utilizados em cada etapa da operação.

 Indicar  preposto,  a  quem  a  Fiscalização  dirigir-se-á  para  resolver
questões vinculadas à execução dos serviços.

 Utilizar, para a execução do serviço, veículo fechado. 
 Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados.

9.2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

 Permitir o acesso dos empregados da contratada às suas dependências
para  execução  de  serviços  referentes  ao  objeto  contratado,  quando
necessário.

 Prestar as informações e os esclarecimentos correlatos aos serviços, que
venham a ser solicitados pela Contratada.

 Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu
bom desempenho, segundo os princípios da eficiência e da eficácia.

 Aceitar o preposto indicado pela contratada.
 Observar as condições gerais de aceitação quanto a peso, dimensões e

outras estabelecidas pela Contratada.
 Apresentar  à  Contratada  cronograma  para  realização  da  coleta  e  da

entrega  das  urnas  eletrônicas,  incluindo  a  indicação  dos  respectivos
locais de coleta e entrega.

 Fornecer  e  emitir  recibos  discriminando  a  quantidade  de  urnas
eletrônicas,  mídias de resultado e materiais  e que forem entregues à
Contratada, nos quais o signatário aporá por extenso o nome juntamente
com o número de um documento de identificação pessoal. 

 Fiscalizar, por meio dos Gestores designados pela Presidência, com apoio
da Fiscalização, a execução dos serviços.
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10. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A GESTÃO do contrato ficará a cargo de servidores Leonardo Luiz
dos  Santos  Pereira  e  Neilton  Souza  Silva  Júnior,  que  promoverão  o
acompanhamento da execução dos serviços, ficando a fiscalização a cargo dos
Chefes  de  Cartório  ou  outros  servidores  designados  pela  Presidência  do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

À  Gestão  e  Fiscalização  do  contrato,  dentre  outras  atribuições
previstas  na  Resolução  nº  14.132/2005  ou  outro  instrumento  legal  que  a
substitua, compete:

 Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de entrega das
urnas  eletrônicas,  por  Zona  e  Seção  Eleitoral,  pontos  de
transmissão e juntas apuradoras.

 Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for necessário
para viabilizar o pagamento na forma prevista no contrato.

 Comunicar à Administração eventual descumprimento de cláusula
contratual. 

 Propor, de forma fundamentada, em caso de descumprimento de
cláusula contratual, as penalidades cabíveis.

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A  Contratada  estará  sujeita  às  penalidades  estabelecidas  na
legislação que disciplina as licitações e contratações públicas (Leis nº 8.666/93
e 10.520/02), nos seguintes termos:

Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93:

 O atraso injustificado no início da execução dos serviços sujeitará a
Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 5% do valor total do
contrato,  por  turno  de  votação.  A  execução  terá  início  com  a
arrumação das urnas para distribuição aos locais de votação. 

 O  atraso  injustificado,  ou  de  justificativa  não  aceita  pela
Administração,  em  relação  a  coleta  ou  entrega  dos  itens
contratados, em qualquer etapa, sujeitará a Contratada, a juízo do
Contratante,  à  multa  de  2%  sobre  preço  unitário  de  coleta  ou
entrega do item, por tempo superior a 30 minutos, incidindo em
tantos  quantos  forem  os  volumes  coletados  ou  entregues  em
atraso, por turno de votação. 

Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial  do  contrato,  o  Contratante  poderá  aplicar,  ainda,  as  seguintes
penalidades:

 Advertência.
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 Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do
valor  remanescente,  em razão,  respectivamente,  de  inexecução
total ou parcial do mesmo.

 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com o TRE-AL.

 Declaração  de  inidoneidade para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração Pública.

 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato,  para  imposição  da  penalidade  pertinente,  o  atraso
superior a 2 dias para as atividades preparatórias, 5 horas para as
todas as etapas dos serviços, à exceção da etapa II, cujo prazo será
considerado para tanto se superior a 2 horas, na entrega, coleta ou
na regularização de eventuais vícios.

 As penalidades serão aplicadas na forma da legislação específica e
de  acordo  com  as  normas  regulamentares  da  Secretaria  do
Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  assegurando-se  à
Contratada, em qualquer hipótese, os benefícios da ampla defesa e
do contraditório.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O  pagamento  será  efetuado,  por  turno  de  votação,  no  prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura,
após o devido atesto pela Gestão/Fiscalização, desde que os serviços estejam
em conformidade com as exigências contratuais  e não haja fato impeditivo
imputável à Contratada.

O pagamento será realizado mediante ordem bancária de crédito
em favor da Contratada, que, para tanto, deverá fazer constar em sua proposta
seus dados bancários.

Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a pedido de
reajustamento de preços ou correção monetária.

13. VIGÊNCIA

O prazo de vigência contará desde a assinatura do contrato até o
dia 30 de novembro de 2020, ou, antes com a solução de todas as obrigações
contratuais das partes. 
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14. ORIGEM DOS RECURSOS

As  despesas  decorrentes  da  execução  dos  serviços  correrão  à
conta do Orçamento das Eleições 2020, 000421-Ação Pleitos Eleitorais.
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ANEXO I

ELEIÇÕES 2020
PLANEJAMENTO LOGÍSTICO 
DISTRIBUIÇÃO DE URNAS

( )1º TURNO: 04.10.2020 ( )2º TURNO: 25.10.2020

Zona: Município:

Quantos Locais de Votação? Entrega condicionada à montagem?
( ) Sim ( ) Não

Quantas equipes de montagem? Quantas pessoas farão parte da(s) equipe(s)?

Horário para início: Horário de conclusão:

Chefe  de  montagem  das  seções  designado
pelo Chefe do Cartório Eleitoral?
( ) Sim ( ) Não

Entrega das  UE e montagem das  seções se
realizarão paralelamente?

( ) Sim ( ) Não

Quantos roteiros para entrega x montagem?

Detalhes do roteiro em anexo

Alterações  no  roteiro  precisam  de  ordem
expressa do Chefe Cartório

( ) Sim ( ) Não

Observações: ................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Responsável pelas informações: Data:
Assinatura:

Gestor do Contrato TRE-AL
( ) Aprovo ( ) Desaprovo

Data:
Assinatura:

Responsável pela Empresa Contratada: Data:
Assinatura:
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ROTEIRO 01
Município: .............................................................................................................

Total de Locais Total de Seções Responsável da Zona/Contato

Local de Votação: .........................................................................................................................
Endereço: .....................................................................................................................................
Quantidade de Urnas: ...................................................................................................................

Local de Votação: .........................................................................................................................
Endereço: .....................................................................................................................................
Quantidade de Urnas: ...................................................................................................................

Local de Votação: .........................................................................................................................
Endereço: .....................................................................................................................................
Quantidade de Urnas: ...................................................................................................................

Local de Votação: .........................................................................................................................
Endereço: .....................................................................................................................................
Quantidade de Urnas: ...................................................................................................................

Local de Votação: .........................................................................................................................
Endereço: .....................................................................................................................................
Quantidade de Urnas: ...................................................................................................................

Local de Votação: .........................................................................................................................
Endereço: .....................................................................................................................................
Quantidade de Urnas: ...................................................................................................................

Local de Votação: .........................................................................................................................
Endereço: .....................................................................................................................................
Quantidade de Urnas: ...................................................................................................................

Local de Votação: .........................................................................................................................
Endereço: .....................................................................................................................................
Quantidade de Urnas: ...................................................................................................................

Local de Votação: .........................................................................................................................
Endereço: .....................................................................................................................................
Quantidade de Urnas: ...................................................................................................................

Local de Votação: .........................................................................................................................
Endereço: .....................................................................................................................................
Quantidade de Urnas: ...................................................................................................................

Local de Votação: .........................................................................................................................
Endereço: .....................................................................................................................................
Quantidade de Urnas: ...................................................................................................................

Observações: ................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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ANEXO II

Lotes

Lote Zona Nome Município

1

1 MACEIÓ

2 MACEIÓ

3 MACEIÓ

33 MACEIÓ

54 MACEIÓ

2

27

CANAPI

MATA GRANDE

39

ÁGUA BRANCA

INHAPI

PARICONHA

40

DELMIRO GOUVEIA

OLHO D'ÁGUA DO CASADO

PIRANHAS

3

11

OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

PALESTINA

PÃO DE AÇÚCAR

19

CARNEIROS

OLIVENÇA

SANTANA DO IPANEMA

50

MARAVILHA

OURO BRANCO

POÇO DAS TRINCHEIRAS

51

SÃO JOSÉ DA TAPERA

SENADOR RUI PALMEIRA

4

18

JEQUIÁ DA PRAIA

ROTEIRO

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

26

BARRA DE SÃO MIGUEL

MARECHAL DEODORO

48

ANADIA

BOCA DA MATA

MARIBONDO

TANQUE D'ARCA

5 10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS

28 BELÉM

CHÃ PRETA

PAULO JACINTO

QUEBRANGULO
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Lote Zona Nome Município

31
CRAÍBAS

MAJOR ISIDORO

46

CACIMBINHAS

DOIS RIACHOS

ESTRELA DE ALAGOAS

MINADOR DO NEGRÃO

6

20
CAMPO GRANDE

TRAIPU

29

BATALHA

BELO MONTE

JACARÉ DOS HOMENS

MONTEIRÓPOLIS

44

GIRAU DO PONCIANO

JARAMATAIA

LAGOA DA CANOA

49
FEIRA GRANDE

SÃO SEBASTIÃO

7

7
CORURIPE

FELIZ DESERTO

13
PENEDO

PIAÇABUÇU

34
JUNQUEIRO

TEOTÔNIO VILELA

37

IGREJA NOVA

OLHO D'ÁGUA GRANDE

PORTO REAL DO COLÉGIO

SÃO BRÁS

8

5

CAJUEIRO

MAR VERMELHO

PINDOBA

VIÇOSA

6
ATALAIA

CAPELA

8

COQUEIRO SECO

PILAR

SANTA LUZIA DO NORTE

SATUBA

15 RIO LARGO

9 9 BRANQUINHA

MESSIAS

MURICI
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Lote Zona Nome Município

16

COLÔNIA LEOPOLDINA

IBATEGUARA

SÃO JOSÉ DA LAJE

21
SANTANA DO MUNDAÚ

UNIÃO DOS PALMARES

53

CAMPESTRE

FLEXEIRAS

JOAQUIM GOMES

NOVO LINO

10

12

MATRIZ DE CAMARAGIBE

PASSO DE CAMARAGIBE

PORTO DE PEDRAS

SÃO MIGUEL DOS MILAGRES

14

JACUÍPE

JAPARATINGA

JUNDIÁ

MARAGOGI

PORTO CALVO

17

BARRA DE SANTO ANTÔNIO

PARIPUEIRA

SÃO LUÍS DO QUITUNDE

11

22 ARAPIRACA

45

COITÉ DO NÓIA

IGACI

TAQUARANA

47 CAMPO ALEGRE

LIMOEIRO DE ANADIA

55 ARAPIRACA
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ANEXO III

Endereços dos Locais de Armazenamento

ZE Município Endereço

1 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, 57057000

2 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, 57052000

3 MACEIÓ AV FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, 57057900

5 VIÇOSA RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, 57700000

6 ATALAIA AV PEDRO PEREIRA ACIOLI, SN, JOSE PAULINO, 57690000

7 CORURIPE
RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS WANDERLEY, COM. TERCIO VANDERLEY, 
COMENDADOR TERCIO WANDERLEY, 57230000

8 PILAR PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 337, CENTRO, 57150000

9 MURICI RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N - CENTRO, CENTRO, 57820000

10
PALMEIRA DOS 
ÍNDIOS PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, CENTRO, 57600010

11 PÃO DE AÇÚCAR AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 949, CENTRO, 57400000

12
PASSO DE 
CAMARAGIBE RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, CENTRO, 57930000

13 PENEDO RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, 57200000

14 PORTO CALVO RUA DO VARADOURO, 531, CENTRO, 57900000

15 RIO LARGO AV. PRESIDENTE FERNANDO COLLOR DE MELO,48, TABULEIRO DO PINTO, 57100000

16 SÃO JOSÉ DA LAJE PRACA OSMAN COSTA PINO S/N, CENTRO, 57860000

17
SÃO LUÍS DO 
QUITUNDE PRACA ERNESTO GOMES MARANHAO, 31, CENTRO, 57920000

18
SÃO MIGUEL DOS 
CAMPOS RUA CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 51, CENTRO, 57240000

19
SANTANA DO 
IPANEMA AV. PRESIDENTE DUTRA, N 385  BR 316, MONUMENTO, 57500000

20 TRAIPU ISMAR DE GOES MONTEIRO S/N, CENTRO, 57370000

21
UNIÃO DOS 
PALMARES RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, SEM NUMERO, CENTRO, 57800000

22 ARAPIRACA RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147, NOVO HORIZONTE, 57312630

26
MARECHAL 
DEODORO RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 225, CENTRO, 57160000

27 MATA GRANDE PRAÇA CEL JOSÉ MALTA DE SÁ, 14, CENTRO, 57540000

28 QUEBRANGULO RUA 13 DE JUNHO, N 216, CENTRO, 57750000

29 BATALHA RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, CENTRO, 57420000

31 MAJOR ISIDORO R. PROFA. MARIA JOSÉ DE R. BARROS, SN - FÓRUM ELEITORAL, CENTRO, 57580000

33 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, 57057000

34 TEOTÔNIO VILELA RUA PEDRO CAVALCANTE, N 458, CENTRO, 57265000

37
PORTO REAL DO 
COLÉGIO AV GOVERNADOR MOACIR ANDRADE, 621, CENTRO, CENTRO, 57290000

39 ÁGUA BRANCA RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, CENTRO, 57490000

40 DELMIRO GOUVEIA RUA OLAVO BILAC, 318, CENTRO, 57480000
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ZE Município Endereço

44
GIRAU DO 
PONCIANO AVENIDA PROGRESSO, N. 360., PROGRESSO, 57360000

45 IGACI RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 53, CENTRO, 57620000

46 CACIMBINHAS RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO, 57570000

47 CAMPO ALEGRE AV JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495, CENTRO, 57250000

48 BOCA DA MATA RUA LADISLAU COIMBRA, N. 128, CENTRO, 57680000

49 SÃO SEBASTIÃO RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA PACHECO, 01, CENTRO, 57275000

50 MARAVILHA RUA MANOEL MARTINS LEMOS ,120, CENTRO, 57520000

51
SÃO JOSÉ DA 
TAPERA AV. MANOEL MACIANO, 418, CENTRO, 57445000

53 FLEXEIRAS
FÓRUM DR. FRANCISCO DE FREITAS MACHADO, RUA CEL. ALCÂNTARA, SN, CENTRO - 
57995-000

54 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, 57057000

55 ARAPIRACA RUA GERVASIO DE OLIVEIRA LIMA, N 147, NOVO HORIZONTE, 57312620

48
(PAT01) ANADIA RUA CORONEL COSTA NUNES, 346, CENTRO, 57660000

06
(PAT01) CAPELA AVENIDA HORACIO GOMES DE MELO, 620, CENTRO, 57780000

16
(PAT01)

COLÔNIA 
LEOPOLDINA FAZENDA RENASCER, BR 416, KM 09, CENTRO, 57975000

14
(PAT01) MARAGOGI PRAÇA BATISTA ACIOLY 40, CENTRO, 57955000

37
(PAT01) IGREJA NOVA AV. DEZESSEIS DE MAIO S/N, CENTRO, 57280000

40
(PAT01) PIRANHAS RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGO, 57460000

34
(PAT01) JUNQUEIRO RUA FLORIANO PEIXOTO, 417., CENTRO, 57270000

47
(PAT01)

LIMOEIRO DE 
ANADIA RUA CONEGO JACINTO 05, CENTRO, 57260000

13
(PAT01) PIAÇABUÇU AVENIDA ULISSES GUEDES, 268, BRASILIA, 57210000

08
(PAT01)

SANTA LUZIA DO 
NORTE RUA, CENTRO, 57740000

11
(PAT01)

OLHO D'ÁGUA DAS 
FLORES AVENIDA 02 DE DEZEMBRO, N 574, CENTRO, 57442000

48
(PAT02) MARIBONDO RUA ANTONIO BOMFIM, S/N, CENTRO, 57670000

12
(PAT01)

MATRIZ DE 
CAMARAGIBE PRAÇA BOM JESUS, 52, CENTRO, 57910000
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ANEXO IV

Etapa 1

Distribuição de Urnas e Cabinas de Votação

Modalidades

Intermunicipal (locais de armazenamento para locais de votação nos
municípios termos)

Intramunicipal (locais de armazenamento para locais de votação nos
municípios-sede e com postos de atendimento)

Zona Município Tipo Locais Caixas de Urna Volumes de Cabinas

1 MACEIÓ Sede 57 328 57

2 MACEIÓ Sede 57 410 58

3 MACEIÓ Sede 61 408 61

5 CAJUEIRO Termo 7 41 7

5 MAR VERMELHO Termo 2 9 2

5 PINDOBA Termo 2 8 2

5 VIÇOSA Sede 6 57 6

6 ATALAIA Sede 13 98 13

6 CAPELA Posto de Atendimento 6 42 6

7 CORURIPE Sede 12 114 12

7 FELIZ DESERTO Termo 2 10 2

8 COQUEIRO SECO Termo 3 15 3

8 PILAR Sede 15 71 15

8 SANTA LUZIA DO NORTE Posto de Atendimento 2 16 2

8 SATUBA Termo 6 29 6

9 BRANQUINHA Termo 2 26 2

9 MESSIAS Termo 4 35 4

9 MURICI Sede 8 60 8

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS Sede 21 162 21

11 OLHO D'ÁGUA DAS FLORES Posto de Atendimento 6 45 6

11 PALESTINA Termo 2 12 2

11 PÃO DE AÇÚCAR Sede 18 62 18

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE Posto de Atendimento 4 50 4

12 PASSO DE CAMARAGIBE Sede 10 38 10

12 PORTO DE PEDRAS Termo 4 20 4

12 SÃO MIGUEL DOS MILAGRES Termo 5 18 5

13 PENEDO Sede 16 124 17

13 PIAÇABUÇU Posto de Atendimento 6 43 6

14 JACUÍPE Termo 2 16 2

14 JAPARATINGA Termo 6 21 6

14 JUNDIÁ Termo 2 12 2

14 MARAGOGI Posto de Atendimento 11 62 11
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Zona Município Tipo Locais Caixas de Urna Volumes de Cabinas

14 PORTO CALVO Sede 12 67 12

15 RIO LARGO Sede 25 167 25

16 COLÔNIA LEOPOLDINA Posto de Atendimento 7 52 7

16 IBATEGUARA Termo 6 30 6

16 SÃO JOSÉ DA LAJE Sede 6 45 6

17 BARRA DE SANTO ANTÔNIO Termo 5 34 5

17 PARIPUEIRA Termo 4 27 4

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE Sede 8 67 8

18 JEQUIÁ DA PRAIA Termo 3 21 3

18 ROTEIRO Termo 3 14 3

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS Sede 14 120 14

19 CARNEIROS Termo 4 20 4

19 OLIVENÇA Termo 6 32 6

19 SANTANA DO IPANEMA Sede 11 95 11

20 CAMPO GRANDE Termo 4 22 4

20 TRAIPU Sede 17 65 17

21 SANTANA DO MUNDAÚ Termo 5 27 5

21 UNIÃO DOS PALMARES Sede 17 140 17

22 ARAPIRACA Sede 31 235 31

26 BARRA DE SÃO MIGUEL Termo 2 18 2

26 MARECHAL DEODORO Sede 16 101 16

27 CANAPI Termo 4 40 4

27 MATA GRANDE Sede 6 52 6

28 BELÉM Termo 7 23 7

28 CHÃ PRETA Termo 3 16 3

28 PAULO JACINTO Termo 4 21 4

28 QUEBRANGULO Sede 5 28 5

29 BATALHA Sede 5 34 5

29 BELO MONTE Termo 3 14 3

29 JACARÉ DOS HOMENS Termo 3 14 3

29 MONTEIRÓPOLIS Termo 2 19 2

31 CRAÍBAS Termo 5 47 5

31 MAJOR ISIDORO Sede 6 43 6

33 MACEIÓ Sede 25 216 25

34 JUNQUEIRO Posto de Atendimento 12 74 12

34 TEOTÔNIO VILELA Sede 11 88 11

37 IGREJA NOVA Posto de Atendimento 8 52 8

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE Termo 4 12 4

37 PORTO REAL DO COLÉGIO Sede 15 46 15

37 SÃO BRÁS Termo 5 17 5

39 ÁGUA BRANCA Sede 7 39 7
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Zona Município Tipo Locais Caixas de Urna Volumes de Cabinas

39 INHAPI Termo 6 40 6

39 PARICONHA Termo 6 25 6

40 DELMIRO GOUVEIA Sede 26 141 26

40 OLHO D'ÁGUA DO CASADO Termo 3 20 3

40 PIRANHAS Posto de Atendimento 7 51 7

44 GIRAU DO PONCIANO Sede 7 67 7

44 JARAMATAIA Termo 3 16 3

44 LAGOA DA CANOA Termo 6 39 6

45 COITÉ DO NÓIA Termo 3 22 3

45 IGACI Sede 12 75 12

45 TAQUARANA Termo 3 37 3

46 CACIMBINHAS Sede 4 23 4

46 DOIS RIACHOS Termo 5 26 5

46 ESTRELA DE ALAGOAS Termo 19 65 19

46 MINADOR DO NEGRÃO Termo 3 17 3

47 CAMPO ALEGRE Sede 8 73 8

47 LIMOEIRO DE ANADIA Posto de Atendimento 16 58 16

48 ANADIA Posto de Atendimento 12 55 12

48 BOCA DA MATA Sede 8 55 8

48 MARIBONDO Posto de Atendimento 4 35 4

48 TANQUE D'ARCA Termo 3 19 3

49 FEIRA GRANDE Termo 6 43 6

49 SÃO SEBASTIÃO Sede 12 68 12

50 MARAVILHA Sede 5 26 5

50 OURO BRANCO Termo 4 26 4

50 POÇO DAS TRINCHEIRAS Termo 8 32 8

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA Sede 7 57 7

51 SENADOR RUI PALMEIRA Termo 6 28 6

53 CAMPESTRE Termo 3 16 3

53 FLEXEIRAS Termo 6 26 6

53 JOAQUIM GOMES Sede 7 54 7

53 NOVO LINO Termo 5 29 5

54 MACEIÓ Sede 33 245 33

55 ARAPIRACA Sede 17 180 17

Total - Sede 677 4.644 679

Total - Posto de Atendimento 101 635 101

Total - Termo 229 1.266 229

Total Estado 1.007 6.545 1.009
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PODER JUDICIÁRIO
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ANEXO V

Etapa 2

Transporte de envelopes (Mídias de Resultado) para os Pontos de Transmissão

Modalidade Intramunicipal (locais de votação para pontos de transmissão no próprio
município)

Zona Município Tipo Locais Volumes de MR

5 CAJUEIRO Termo 7 7

5 MAR VERMELHO Termo 2 2

5 PINDOBA Termo 2 2

7 FELIZ DESERTO Termo 2 2

8 COQUEIRO SECO Termo 3 3

8 SATUBA Termo 6 6

9 BRANQUINHA Termo 2 2

9 MESSIAS Termo 4 4

11 PALESTINA Termo 2 2

12 PORTO DE PEDRAS Termo 4 4

12 SÃO MIGUEL DOS MILAGRES Termo 5 5

14 JACUÍPE Termo 2 2

14 JAPARATINGA Termo 6 6

14 JUNDIÁ Termo 2 2

16 IBATEGUARA Termo 6 6

17 BARRA DE SANTO ANTÔNIO Termo 5 5

17 PARIPUEIRA Termo 4 4

18 JEQUIÁ DA PRAIA Termo 3 3

18 ROTEIRO Termo 3 3

19 CARNEIROS Termo 4 4

19 OLIVENÇA Termo 6 6

20 CAMPO GRANDE Termo 4 4

21 SANTANA DO MUNDAÚ Termo 5 5

26 BARRA DE SÃO MIGUEL Termo 2 2

27 CANAPI Termo 4 4

28 BELÉM Termo 7 7

28 CHÃ PRETA Termo 3 3

28 PAULO JACINTO Termo 4 4

29 BELO MONTE Termo 3 3

29 JACARÉ DOS HOMENS Termo 3 3

29 MONTEIRÓPOLIS Termo 2 2

31 CRAÍBAS Termo 5 5

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE Termo 4 4

37 SÃO BRÁS Termo 5 5
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Zona Município Tipo Locais Volumes de MR

39 INHAPI Termo 6 6

39 PARICONHA Termo 6 6

40 OLHO D'ÁGUA DO CASADO Termo 3 3

44 JARAMATAIA Termo 3 3

44 LAGOA DA CANOA Termo 6 6

45 COITÉ DO NÓIA Termo 3 3

45 TAQUARANA Termo 3 3

46 DOIS RIACHOS Termo 5 5

46 ESTRELA DE ALAGOAS Termo 19 19

46 MINADOR DO NEGRÃO Termo 3 3

48 TANQUE D'ARCA Termo 3 3

49 FEIRA GRANDE Termo 6 7

50 OURO BRANCO Termo 4 4

50 POÇO DAS TRINCHEIRAS Termo 8 8

51 SENADOR RUI PALMEIRA Termo 6 6

53 CAMPESTRE Termo 3 3

53 FLEXEIRAS Termo 6 6

53 NOVO LINO Termo 5 5

Total - Termo 229 230

Total Estado 229 230
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Anexo VI

Etapa 3

Transporte de Envelopes (Material de Apuração) para as Juntas Apuradoras e
Urnas para os Locais de Armazenamento

Modalidade Intermunicipal (municípios termos para sedes ou postos de atendimento)

Zona Município Tipo Locais Volumes de Urnas Material da Junta

5 CAJUEIRO Termo 7 41 7

5 MAR VERMELHO Termo 2 9 2

5 PINDOBA Termo 2 8 2

7 FELIZ DESERTO Termo 2 10 2

8 COQUEIRO SECO Termo 3 15 3

8 SATUBA Termo 6 29 6

9 BRANQUINHA Termo 2 26 3

9 MESSIAS Termo 4 35 5

11 PALESTINA Termo 2 12 2

12 PORTO DE PEDRAS Termo 4 20 4

12 SÃO MIGUEL DOS MILAGRES Termo 5 18 5

14 JACUÍPE Termo 2 16 2

14 JAPARATINGA Termo 6 21 6

14 JUNDIÁ Termo 2 12 2

16 IBATEGUARA Termo 6 30 6

17 BARRA DE SANTO ANTÔNIO Termo 5 34 5

17 PARIPUEIRA Termo 4 27 4

18 JEQUIÁ DA PRAIA Termo 3 21 3

18 ROTEIRO Termo 3 14 3

19 CARNEIROS Termo 4 20 4

19 OLIVENÇA Termo 6 32 7

20 CAMPO GRANDE Termo 4 22 4

21 SANTANA DO MUNDAÚ Termo 5 27 5

26 BARRA DE SÃO MIGUEL Termo 2 18 2

27 CANAPI Termo 4 40 5

28 BELÉM Termo 7 23 7

28 CHÃ PRETA Termo 3 16 3

28 PAULO JACINTO Termo 4 21 4

29 BELO MONTE Termo 3 14 3

29 JACARÉ DOS HOMENS Termo 3 14 3

29 MONTEIRÓPOLIS Termo 2 19 2

31 CRAÍBAS Termo 5 47 5

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE Termo 4 12 4

37 SÃO BRÁS Termo 5 17 5
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Zona Município Tipo Locais Volumes de Urnas Material da Junta

39 INHAPI Termo 6 40 6

39 PARICONHA Termo 6 25 6

40 OLHO D'ÁGUA DO CASADO Termo 3 20 3

44 JARAMATAIA Termo 3 16 3

44 LAGOA DA CANOA Termo 6 39 6

45 COITÉ DO NÓIA Termo 3 22 3

45 TAQUARANA Termo 3 37 5

46 DOIS RIACHOS Termo 5 26 5

46 ESTRELA DE ALAGOAS Termo 19 65 20

46 MINADOR DO NEGRÃO Termo 3 17 3

48 TANQUE D'ARCA Termo 3 19 3

49 FEIRA GRANDE Termo 6 43 7

50 OURO BRANCO Termo 4 26 4

50 POÇO DAS TRINCHEIRAS Termo 8 32 8

51 SENADOR RUI PALMEIRA Termo 6 28 6

53 CAMPESTRE Termo 3 16 3

53 FLEXEIRAS Termo 6 26 6

53 NOVO LINO Termo 5 29 5

Total - Termo 229 1.266 237

Total Estado 229 1.266 237
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO VII

Etapa 4

Transporte de Envelopes (com Mídias de Resultado e Material de apuração)
para as Juntas Apuradoras

Modalidade Intramunicipal (locais de votação para as Juntas Eleitorais, nos municípios
sede ou postos de atendimento)

Zona Município Tipo Locais Envelopes

1 MACEIÓ Sede 57 65

2 MACEIÓ Sede 57 77

3 MACEIÓ Sede 61 78

5 VIÇOSA Sede 6 10

6 ATALAIA Sede 13 18

6 CAPELA Posto de Atendimento 6 7

7 CORURIPE Sede 12 20

8 PILAR Sede 15 16

8 SANTA LUZIA DO NORTE Posto de Atendimento 2 3

9 MURICI Sede 8 11

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS Sede 21 30

11 OLHO D'ÁGUA DAS FLORES Posto de Atendimento 6 7

11 PÃO DE AÇÚCAR Sede 18 18

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE Posto de Atendimento 4 8

12 PASSO DE CAMARAGIBE Sede 10 11

13 PENEDO Sede 16 23

13 PIAÇABUÇU Posto de Atendimento 6 8

14 MARAGOGI Posto de Atendimento 11 12

14 PORTO CALVO Sede 12 13

15 RIO LARGO Sede 25 30

16 COLÔNIA LEOPOLDINA Posto de Atendimento 7 9

16 SÃO JOSÉ DA LAJE Sede 6 8

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE Sede 8 12

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS Sede 14 21

19 SANTANA DO IPANEMA Sede 11 16

20 TRAIPU Sede 17 18

21 UNIÃO DOS PALMARES Sede 17 25

22 ARAPIRACA Sede 31 42

26 MARECHAL DEODORO Sede 16 19

27 MATA GRANDE Sede 6 9

28 QUEBRANGULO Sede 5 6

29 BATALHA Sede 5 7

31 MAJOR ISIDORO Sede 6 8
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Zona Município Tipo Locais Envelopes

33 MACEIÓ Sede 25 37

34 JUNQUEIRO Posto de Atendimento 12 15

34 TEOTÔNIO VILELA Sede 11 17

37 IGREJA NOVA Posto de Atendimento 8 9

37 PORTO REAL DO COLÉGIO Sede 15 16

39 ÁGUA BRANCA Sede 7 8

40 DELMIRO GOUVEIA Sede 26 30

40 PIRANHAS Posto de Atendimento 7 10

44 GIRAU DO PONCIANO Sede 7 12

45 IGACI Sede 12 14

46 CACIMBINHAS Sede 4 5

47 CAMPO ALEGRE Sede 8 13

47 LIMOEIRO DE ANADIA Posto de Atendimento 16 17

48 ANADIA Posto de Atendimento 12 13

48 BOCA DA MATA Sede 8 11

48 MARIBONDO Posto de Atendimento 4 7

49 SÃO SEBASTIÃO Sede 12 14

50 MARAVILHA Sede 5 6

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA Sede 7 10

53 JOAQUIM GOMES Sede 7 10

54 MACEIÓ Sede 33 44

55 ARAPIRACA Sede 17 29

Total - Sede 564 731

Total - Posto de Atendimento 69 88

Total Estado 633 819
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ANEXO VIII

Etapa 5

Recolhimento de Urnas para os Locais de Armazenamento

Modalidade Intramunicipal (locais de votação para as Juntas Eleitorais, nos municípios
sede ou postos de atendimento)

Zona Município Tipo Locais Caixas de Urna

1 MACEIÓ Sede 57 328

2 MACEIÓ Sede 57 410

3 MACEIÓ Sede 61 408

5 VIÇOSA Sede 6 57

6 ATALAIA Sede 13 98

6 CAPELA Posto de Atendimento 6 42

7 CORURIPE Sede 12 114

8 PILAR Sede 15 71

8 SANTA LUZIA DO NORTE Posto de Atendimento 2 16

9 MURICI Sede 8 60

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS Sede 21 162

11 OLHO D'ÁGUA DAS FLORES Posto de Atendimento 6 45

11 PÃO DE AÇÚCAR Sede 18 62

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE Posto de Atendimento 4 50

12 PASSO DE CAMARAGIBE Sede 10 38

13 PENEDO Sede 16 124

13 PIAÇABUÇU Posto de Atendimento 6 43

14 MARAGOGI Posto de Atendimento 11 62

14 PORTO CALVO Sede 12 67

15 RIO LARGO Sede 25 167

16 COLÔNIA LEOPOLDINA Posto de Atendimento 7 52

16 SÃO JOSÉ DA LAJE Sede 6 45

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE Sede 8 67

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS Sede 14 120

19 SANTANA DO IPANEMA Sede 11 95

20 TRAIPU Sede 17 65

21 UNIÃO DOS PALMARES Sede 17 140

22 ARAPIRACA Sede 31 235

26 MARECHAL DEODORO Sede 16 101

27 MATA GRANDE Sede 6 52

28 QUEBRANGULO Sede 5 28

29 BATALHA Sede 5 34

31 MAJOR ISIDORO Sede 6 43

33 MACEIÓ Sede 25 216
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Zona Município Tipo Locais Caixas de Urna

34 JUNQUEIRO Posto de Atendimento 12 74

34 TEOTÔNIO VILELA Sede 11 88

37 IGREJA NOVA Posto de Atendimento 8 52

37 PORTO REAL DO COLÉGIO Sede 15 46

39 ÁGUA BRANCA Sede 7 39

40 DELMIRO GOUVEIA Sede 26 141

40 PIRANHAS Posto de Atendimento 7 51

44 GIRAU DO PONCIANO Sede 7 67

45 IGACI Sede 12 75

46 CACIMBINHAS Sede 4 23

47 CAMPO ALEGRE Sede 8 73

47 LIMOEIRO DE ANADIA Posto de Atendimento 16 58

48 ANADIA Posto de Atendimento 12 55

48 BOCA DA MATA Sede 8 55

48 MARIBONDO Posto de Atendimento 4 35

49 SÃO SEBASTIÃO Sede 12 68

50 MARAVILHA Sede 5 26

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA Sede 7 57

53 JOAQUIM GOMES Sede 7 54

54 MACEIÓ Sede 33 245

55 ARAPIRACA Sede 17 180

Total - Sede 677 4.644

Total - Posto de Atendimento 101 635

Total Estado 778 5.279

Termo de referência - Eleições 2020 - Transporte de urnas.odt(Rev.3 - 19/12/2019 15:16)............................Página 30/33

Termo de Referência Rev. 3 (0639498)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 30



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO IX

Etapas 2, 3 e 4

Distribuição de envelopes nas sedes dos cartórios eleitorais

Zona Município Tipo Envelopes Extras Total

1 MACEIÓ Sede 65 2 67

2 MACEIÓ Sede 77 2 79

3 MACEIÓ Sede 78 2 80

5 CAJUEIRO Termo 14 2 16

5 MAR VERMELHO Termo 4 2 6

5 PINDOBA Termo 4 2 6

5 VIÇOSA Sede 10 2 12

6 ATALAIA Sede 18 2 20

6 CAPELA Posto de Atendimento 7 2 9

7 CORURIPE Sede 20 2 22

7 FELIZ DESERTO Termo 4 2 6

8 COQUEIRO SECO Termo 6 2 8

8 PILAR Sede 16 2 18

8 SANTA LUZIA DO NORTE Posto de Atendimento 3 2 5

8 SATUBA Termo 12 2 14

9 BRANQUINHA Termo 5 2 7

9 MESSIAS Termo 9 2 11

9 MURICI Sede 11 2 13

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS Sede 30 2 32

11 OLHO D'ÁGUA DAS FLORES Posto de Atendimento 7 2 9

11 PALESTINA Termo 4 2 6

11 PÃO DE AÇÚCAR Sede 18 2 20

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE Posto de Atendimento 8 2 10

12 PASSO DE CAMARAGIBE Sede 11 2 13

12 PORTO DE PEDRAS Termo 8 2 10

12 SÃO MIGUEL DOS MILAGRES Termo 10 2 12

13 PENEDO Sede 23 2 25

13 PIAÇABUÇU Posto de Atendimento 8 2 10

14 JACUÍPE Termo 4 2 6

14 JAPARATINGA Termo 12 2 14

14 JUNDIÁ Termo 4 2 6

14 MARAGOGI Posto de Atendimento 12 2 14

14 PORTO CALVO Sede 13 2 15

15 RIO LARGO Sede 30 2 32

16 COLÔNIA LEOPOLDINA Posto de Atendimento 9 2 11

16 IBATEGUARA Termo 12 2 14
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Zona Município Tipo Envelopes Extras Total

16 SÃO JOSÉ DA LAJE Sede 8 2 10

17 BARRA DE SANTO ANTÔNIO Termo 10 2 12

17 PARIPUEIRA Termo 8 2 10

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE Sede 12 2 14

18 JEQUIÁ DA PRAIA Termo 6 2 8

18 ROTEIRO Termo 6 2 8

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS Sede 21 2 23

19 CARNEIROS Termo 8 2 10

19 OLIVENÇA Termo 13 2 15

19 SANTANA DO IPANEMA Sede 16 2 18

20 CAMPO GRANDE Termo 8 2 10

20 TRAIPU Sede 18 2 20

21 SANTANA DO MUNDAÚ Termo 10 2 12

21 UNIÃO DOS PALMARES Sede 25 2 27

22 ARAPIRACA Sede 42 2 44

26 BARRA DE SÃO MIGUEL Termo 4 2 6

26 MARECHAL DEODORO Sede 19 2 21

27 CANAPI Termo 9 2 11

27 MATA GRANDE Sede 9 2 11

28 BELÉM Termo 14 2 16

28 CHÃ PRETA Termo 6 2 8

28 PAULO JACINTO Termo 8 2 10

28 QUEBRANGULO Sede 6 2 8

29 BATALHA Sede 7 2 9

29 BELO MONTE Termo 6 2 8

29 JACARÉ DOS HOMENS Termo 6 2 8

29 MONTEIRÓPOLIS Termo 4 2 6

31 CRAÍBAS Termo 10 2 12

31 MAJOR ISIDORO Sede 8 2 10

33 MACEIÓ Sede 37 2 39

34 JUNQUEIRO Posto de Atendimento 15 2 17

34 TEOTÔNIO VILELA Sede 17 2 19

37 IGREJA NOVA Posto de Atendimento 9 2 11

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE Termo 8 2 10

37 PORTO REAL DO COLÉGIO Sede 16 2 18

37 SÃO BRÁS Termo 10 2 12

39 ÁGUA BRANCA Sede 8 2 10

39 INHAPI Termo 12 2 14

39 PARICONHA Termo 12 2 14

40 DELMIRO GOUVEIA Sede 30 2 32

40 OLHO D'ÁGUA DO CASADO Termo 6 2 8
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Zona Município Tipo Envelopes Extras Total

40 PIRANHAS Posto de Atendimento 10 2 12

44 GIRAU DO PONCIANO Sede 12 2 14

44 JARAMATAIA Termo 6 2 8

44 LAGOA DA CANOA Termo 12 2 14

45 COITÉ DO NÓIA Termo 6 2 8

45 IGACI Sede 14 2 16

45 TAQUARANA Termo 8 2 10

46 CACIMBINHAS Sede 5 2 7

46 DOIS RIACHOS Termo 10 2 12

46 ESTRELA DE ALAGOAS Termo 39 2 41

46 MINADOR DO NEGRÃO Termo 6 2 8

47 CAMPO ALEGRE Sede 13 2 15

47 LIMOEIRO DE ANADIA Posto de Atendimento 17 2 19

48 ANADIA Posto de Atendimento 13 2 15

48 BOCA DA MATA Sede 11 2 13

48 MARIBONDO Posto de Atendimento 7 2 9

48 TANQUE D'ARCA Termo 6 2 8

49 FEIRA GRANDE Termo 14 2 16

49 SÃO SEBASTIÃO Sede 14 2 16

50 MARAVILHA Sede 6 2 8

50 OURO BRANCO Termo 8 2 10

50 POÇO DAS TRINCHEIRAS Termo 16 2 18

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA Sede 10 2 12

51 SENADOR RUI PALMEIRA Termo 12 2 14

53 CAMPESTRE Termo 6 2 8

53 FLEXEIRAS Termo 12 2 14

53 JOAQUIM GOMES Sede 10 2 12

53 NOVO LINO Termo 10 2 12

54 MACEIÓ Sede 44 2 46

55 ARAPIRACA Sede 29 2 31

Total - Sede 887 84 971

Total - Posto de Atendimento 125 26 151

Total - Termo 467 104 571

Total Estado 1.479 214 1.693
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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 dezembro de 2019.
À Comissão Permanente de Pleitos Eleitorais,
 
Sr. Presidente,
 
Encaminhamos Termo de Referência-TR (0639498)

visando a contratação de empresa especializada para
realização dos serviços de transporte de urnas, mídias e
materiais das seções eleitorais para as Eleições 2020.

O referido TR seguiu as orientações emanadas por
essa Comissão e ainda depende além da aprovação de
eventuais ajustes inerentes a novos dados que ainda serão
coletados e outros ajustes em razão de movimentações
inerentes ao fechamento do cadastro eleitoral, também no que
tange a locais de armazenamento e locais de funcionamento
dos pontos de transmissão. Além disso estão sendo ultimados
as informações coletadas no georreferenciamento e que
trarão parâmetros estimativos das distâncias a serem
percorridas em cada uma das etapas e poderão ser utilizadas
pelas licitantes no levantamento dos custos necessários para
as prestações dos serviços.

Respeitosamente,
 

Leonardo Luiz dos Santos
Pereira

Neilton Souza Silva
Júnior

Gestores da Contratação
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Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 19/12/2019, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 19/12/2019, às 17:49, 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
0639510 e o código CRC 7597783F.

0010887-75.2019.6.02.8000 0639510v1
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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 janeiro de 2020.
 
Considerando o Termo de Referência apresentado

no evento SEI nº 0639498, por meio do Despacho SPLOG
0639510, cujo objeto é a contratação de empresa para
transportar as caixas de urnas eletrônicas, mídias de
resultado, materiais de apuração, cabinas de votação e
fornecimento de envelopes, visando os trabalhos das Eleições
Municipais de 2020, encaminho os presentes autos
eletrônicos à Comissão Permanente de Planejamento de
Eleições - CPPE, para análise e providências de sua
competência.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
21/01/2020, às 13:58, 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
0645908 e o código CRC ADD4162A.

0010887-75.2019.6.02.8000 0645908v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de janeiro de 2020.
À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor Geral,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao pleito

constante no Termo de Referência - doc. 0639498, e no
Despacho SPLOG (0639510), referentes à contratação de
empresa especializada para realização dos serviços de
transporte de urnas, mídias e materiais das seções eleitorais
para as Eleições 2020, pedindo-lhe vênia, para que a
proposição seja submetida à Comissão Permanente de Pleitos
Eleitorais.

Destaco, desde já, que o documento se distingue do
Termo de Referência, (doc. 0113778), que integra o SEI:
0000262-84.2016.6.02.8000, referente às eleições de 2016,
elaborado no formato da contratação direta da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, para a realização do
serviço de transporte de urnas; e guarda similaridade com o
objeto presente na última versão apresentada do Termo de
Referência,  (doc. 0413656), que integra o SEI: 0010288-
10.2017.6.02.8000 , referente às eleições 2018, que permite a
contratação de outras empresas para a realização do referido
transporte, em face do Acórdão 1.800/2016-TCU-Plenário,
integrado pelo Acórdão 213/2017-TCU-Plenário, que havia
consignado a ilegalidade da contratação direta da ECT, pela
Administração Pública, para prestação de serviços de
logística. 

Como sabido, o referido Acórdão foi cassado pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de Mandado de
Segurança (nº 34.939-DF). 
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Por oportuno, apresento as informações constantes
na última versão do Termo de Referência (ver texto em
negrito) referente às eleições de 2018, que não estão
presentes na versão apresentada para às eleições de 2020,
(doc. 0639498), sugerindo-se que os pontos sejam reavaliados
pelo gestor designado:

3.2. SEGUNDA ETAPA: RECOLHIMENTO DOS
VOLUMES DE MÍDIAS DE RESULTADO

"Objetivo - Coleta das mídias de resultado,
acondicionados em envelopes plásticos de segurança,
para entrega nos pontos de transmissão".

3.3. TERCEIRA ETAPA: RECOLHIMENTO DAS
CAIXAS DE URNAS ELETRÔNICAS E MATERIAIS DE
APURAÇÃO

"Objetivo - Recolhimento das urnas eletrônicas e
dos volumes de materiais de apuração, acondicionados em
envelopes plásticos de segurança, contendo até 12
unidades."

3.4. QUARTA ETAPA: RECOLHIMENTO DOS
VOLUMES DE MÍDIAS DE VOTAÇÃO E DOS VOLUMES DE
MATERIAIS DE APURAÇÃO NOS MUNICÍPIOS-SEDE

"Objetivo - Recolhimento dos volumes de mídias de
votação e dos volumes de materiais de apuração,
acondicionados em envelopes plásticos de segurança."

4. DO FORNECIMENTO E DOS QUANTITATIVOS
DE ENVELOPES

"Os envelopes deverão ser do tipo “Envelope
Plástico de Segurança”, com dimensões mínimas de
280mm de largura por 390mm de comprimento. Devem
possuir também lacre plástico inviolável."

9.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
"Apresentar, para aprovação, os modelos de

uniformes e identificação;"
"Apresentar, para aprovação, o modelo de

envelope plástico que será utilizado no transporte de
mídias e materiais de apuração."
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/01/2020, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0647644 e o código CRC 1B813F9E.

0010887-75.2019.6.02.8000 0647644v1
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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 janeiro de 2020.
À Comissão Permanente de Pleitos Eleitorais, como

recomendado pelo Senhor Secretário de Administração no
Despacho GSAD 0647644, para deliberação.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/01/2020, às 13:16, 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
0648100 e o código CRC 3292758E.

0010887-75.2019.6.02.8000 0648100v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2020.
Conforme deliberado em ata de reunião de evento

0650662, devolvo os presentes autos ao gestor contratual
para que seja realizada consulta aos Cartórios Eleitorais
acerca da possibilidade de a logística de entrega de transporte
ser realizado pelo próprio Juízo Eleitoral.

Caso manifestem-se de forma positiva, que
informem, no prazo de 10 (dez) dias, a necessidade de
veículos ao desempenho da atividade.

 
 

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Membro da
Comissão, em 06/02/2020, às 15:06, 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
0652396 e o código CRC 3B93C3BC.

0010887-75.2019.6.02.8000 0652396v1
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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 fevereiro de 2020.
Srs. e Sras. Chefes de Cartório,
 
Remeto os autos à Vossas Senhorias, em

atendimento ao despacho 0652396 da Comissão Permanente
de Pleitos Eleitorais, para manifestação acerca de logística
própria de transporte de urnas e mídias a ser gerenciada pelo
próprio Juízo Eleitoral, conforme deliberação 3.5 da Ata de
Reunião da referida Comissão, ocorrida em 30.01.2020.

Ficou estipulado o prazo de 10 (dez) dias para
manifestação, indicando a necessidade de veículos a serem
utilizados na logística.

A recomendação desta gestão de contratação é que
para tal estudo logístico sejam consideradas também algumas
informações igualmente importantes para o dia da eleição, a
exemplo do ponto de apoio para os técnicos de eleição para
prestação de suporte à locais de votação próximos e os pontos
de transmissão, que também receberão materiais para
transmissão oriundos de locais de votação próximos.

De forma a fornecer informações para a tomada de
decisão, encaminho link com grande parte dos locais de
votação georreferenciados (91,29% dos locais com seções
eleitorais), para conferência e análise.

Os locais georreferenciados encontram-se
em http://umap.openstreetmap.fr/pt/map/lv_tre_238359#9/-
9.6224/-36.4499.

 
Cordialmente,
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Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 06/02/2020, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 06/02/2020, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0653609 e o código CRC 85D54485.

0010887-75.2019.6.02.8000 0653609v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 584 - TRE-AL/51ª ZE

Exmo. Juiz,
vieram os presentes autos para manifestação do Juízo Eleitoral

sobre "logística própria de transporte de urnas e mídias a ser gerenciada pelo
próprio Juízo Eleitoral, conforme deliberação 3.5 da Ata de Reunião da referida
Comissão, ocorrida em 30.01.2020", concedendo prazo de "10 (dez) dias para
manifestação, indicando a necessidade de veículos a serem utilizados na
logística".

Informo, categoricamente, que não é razoável cogitar-se a
possibilidade de a unidade cartorária assumir a responsabilidade pelo
deslocamento das Urnas Eletrônicas e mídias relativas ao pleito eleitoral pelos
seguintes motivos, sem prejuízo de outros após análise mais aprofundada:

o Trasnporte das Urnas e mídias exige logística específica para cumprimento de
prazos e roteiros pré-determinados;
o cartório eleitoral consta com apenas este servidor efetivo do quadro do TRE-AL;
a equipe do cartório eleitoral é composta por apenas mais um servidor
requisitado;
as atividades caracterísitcas do dia da eleição exigem dedicação integral dos
servidores do cartório eleitoral para as demandas de gerenciamento do pleito,
sendo inviável o compartilhamento de funções realtivas ao Transporte de Urnas e
mídias.

Pelos motivos expostos, elevo os presentes autos para sua
deliberação e venho sugerir que este Juízo manifeste-se pela não assunção
destas atribuições.

Destaco que nos foi concedido o prazo de 10 (dias) para
manifestação.

Documento assinado eletronicamente por CÉSAR EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS,
Chefe de Cartório, em 07/02/2020, às 09:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0653997 e o código CRC 2B8853D6.

0010887-75.2019.6.02.8000 0653997v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 585 - TRE-AL/49ª ZE

Tendo em vista os despachos de expediente da Secretaria de Administração, mais
precisamente aquele que reporta a impossibilidade de "contratação direta" com a
Empresa dos Correios, embora esta tenha sido durante muito tempo contratada pelos
mais diversos Regionais, para o trabalho de logística no transporte das urnas, mídias e
demais materiais de eleição, em face do seu excelente trabalho desenvolvido pela
mesma, entendo que a Administração, em face da relevância e da complexidade do
tema, pode promover os atos necessários para que outra empresa realize o referido
trabalho.

 

Explico. A "relevância e a complexidade" no desempenho do trabalho de logística
falam por si, ou melhor, saltam aos olhos de todos os envolvidos no processo, sejam
dos Membros da Comissão, dos servidores das Zonas Eleitorais, dos Juízes Eleitorais,
dos Promotores Eleitorais e sobretudo, da Administração, vez que esta e todos os
demais primam por um trabalho desenvolvido com eficiência e transparência, e em
razão disso as diversas atividades exigidas não podem e nem devem ser assumidas
integralmente pelas Zonas Eleitorais, por absoluta impossibilidade de realização.

 

Nesse passo, ainda que seja do conhecimento da CPPE e da Administração,
principalmente de suas Unidades deliberativas, trago aqui algumas situações que
precisam ser analisadas, compiladas, para que, a meu ver, a citada logística seja
realizada de forma personalizada para as Zonas Eleitorais e ao final possa atingir o fim
que todos da Justiça Eleitoral e com mais razão, os jurisdicionados esperam: a
divulgação do resultado final, com rapidez e transparência, na sua execução.

 

Atualmente, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas possui uma grande parte das
Zonas Eleitorais responsáveis por 4 (quatro) e até 5 (cinco) municípios, Zonas
Eleitorais com Posto de Atendimento, Zonas Eleitorais com uma quantidade menor de
municípios, mas com um eleitorado muito alto que exige uma logística diferente (bairros
distantes, acesso difícil...) e ainda Zonas Eleitorais com apenas 1 ou 2 municípios,
porém que apresentam locais de difícil acesso (distritos, povoados, entre outros).

 

Demais disso, as Zonas Eleitorais, em sua maioria, não possuem uma quantidade de
servidores suficientes para realizar atividades de planejamento, realização, fiscalização e
acompanhamento do referido trabalho de logística, pois além de nos faltar
conhecimento (expertise), muitas vezes, técnicos, para a realização dessa atividade, as
demandas que surgem em um ano de Eleições Municipais não permitem, por óbvio, de
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arcar com toda esta situação, pois como é sabido pela Secretaria de Administração e
pela Secretaria de Tecnologia e Informação desse Regional, Unidades estas que em
todos os pleitos anteriores promoveram o planejamento da sobredita logística, objeto
dos termos de referência/contratos relacionados ao tema, pois destinavam servidores
especializados de suas Secretarias para isto, a exemplo do planejamento da melhor
estratégia a ser adotada, levando em conta a realidade de cada zona eleitoral (locais de
votação, estradas, acessos...), desenvolvimento do "plano de atividade" com a
Empresa especializada em logística (responsável pelo acompanhamento do trabalho,
carros e motoristas que serão utilizados), vistoria dos veículos destinados para o
trabalho (regularidade de documentação, situação do veículo, aptidão para transporte
do material em questão), mapeamento de locais de votação (pontos de transmissão,
transmissão a partir dos pontos remotos e/ou da sede das zonas ou dos postos de
atendimento ao eleitor), prioridade de recolhimento dos materiais, entre outros.

 

 

Diante desse Cenário, a exemplo da tortuosa experiência vivenciada por todos nós –
Servidores de Zonas Eleitorais – que enfrentamos nas Eleições Gerais de 2018,
vimos que a Empresa vencedora do certame apresentou-se como uma "Empresa
com referência em logística, e com experiência em Eleições", mas que, em
verdade, nos proporcionou um caos, pois nos deparamos com uma empresa que
desconhecia o trabalho, que subcontratou os transportes, e o pior, os envolvidos, na
sua grande maioria, motoristas e carregadores, não sabiam o que estavam fazendo,
desempenharam, apenas, a atividade de dirigir os veículos e carregar os volumes, fatos
estes levados a Secretaria de Administração durante a última semana que antecedeu ao
pleito, por meio de ligações das zonas eleitorais, no intuito de corrigir a situação já
posta, como também constante nos Relatórios compilados pela Secretaria de Gestão
de Pessoas sobre a Avaliação de Eleições – 2018.

 

Vê-se que os Regionais do País que entendem que o trabalho de logística fiquem a
cargo, exclusivamente, da zona eleitoral, penso que se referem às ações de
acompanhamento e fiscalização desenvolvidas na véspera e no dia do pleito (entrega
de urnas e ao final, recolhimento de urnas/mídias e demais matérias), no entanto, todas
as atividades que antecedem a estes dois dias, quais sejam, contratação das empresas
no município onde a zona possui sede, vistoria dos veículos, reuniões com o
responsável pela empresa, apresentação de todo o trabalho que deve ser realizado -
dada as particularidades de cada região - vez que estas precisam e devem estar
alinhadas com toda antecedência, devem continuar sendo feita pela Administração, por
meio de suas Unidades administrativas que já atuam com larga experiência no trato
desses serviços, para que na véspera e no dia da eleição, o trabalho possa ser
realizado de modo a atender aos anseios dos eleitores e da sociedade alagoana como
um todo.

 

Nesse norte, e para que as ações sejam planejadas de maneira eficiente, entendo que
servidores das Secretarias da Administração em conjunto com a Secretaria da
Tecnologia e Informação, tendo como parâmetro as últimas eleições, possam realizar
um levantamento acerca da sobredita logística - por região -, verificando estradas,
acessos, pontos de transmissão remota, transmissões a partir da zona, do posto de
atendimento ou de ambos, prioridade de recolhimento dentre os materiais constantes
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atendimento ou de ambos, prioridade de recolhimento dentre os materiais constantes
do contrato, "melhor" local para armazenar as urnas antes do transporte efetivo para
o local onde a junta eleitoral estará instalada, entre outros.

 

Com efeito, ressalto a importância da Corregedoria Regional Eleitoral promover
orientações acerca da normatização dos atos necessários para salvaguardar tais
ações, dada a sua importância no processo eleitoral e mais, com o fim de demonstrar a
transparência em atos dessa natureza não apenas no dia da eleição, mas durante todo
o processo eleitoral.

 

Ademais, entendo que as zonas eleitorais podem e devem subsidiar o sobredito
trabalho de logística, apresentando aos gestores e/ou aos membros da CPPE, as
particularidades de sua Unidade (termos, povoados, distritos, entre outros), para que
de posse destas informações, as contratações possam suprir as necessidades das
zonas eleitorais, mais precisamente, na véspera e no dia do pleito.

 

Registre-se, por oportuno relembrar que em um ano eleitoral, principalmente em um
ano onde teremos eleições municipais, as ações desenvolvidas pelas Zonas Eleitorais
iniciaram-se desde o ano passado, nas mais diversas ações constantes do calendário
eleitoral, além de atividades de gestão e resolução das diversas atividades cartorárias,
mormente no uso do Processo Judicial Eletrônico - PJE, onde pela sua recente
implantação em 1ª instância, já demanda um grande empenho por parte dos servidores
de cartório, como também temos a gestão do cadastro nacional de eleitores, a
reavaliação e a manutenção das MRVs - mesários, acompanhamento dos mecanismos
de denúncias eleitorais (a exemplo do Sistema Pardal), as vistorias prévias nos locais de
votação para promoção de readequação dos locais e consequentemente melhor
acomodação dos eleitores, a coordenação de todas as ações de atendimento ao
eleitorado, visto que este sofreu um aumento bastante considerável desde o início
deste exercício.

 

Ressalto, também, que as inúmeras ações acima elencadas, estão longe de esgotar
todo o trabalho desenvolvido nas zonas eleitorais, especialmente em anos de eleição,
sobretudo quando estas são Municipais, pois com o passar dos dias constatamos que
as sobreditas ações se intensificam cada vez mais, sem falar nas inúmeras e variadas
atribuições desenvolvidas por nós, na véspera e no dia do pleito até a conclusão dos
trabalhos, em razão disso o apoio da Administração, em continuar encampando, não
apenas as ações sobre a logística de transporte de urnas e demais materiais, mas toda
e qualquer ação que possa vir a minimizar ou ainda a eliminar possíveis sacrifícios na
consecução das atividades atribuídas aos cartórios, são necessárias e imprescindíveis
para a realização das Eleições, pois dessa forma trará para os servidores de zonas
eleitorais o espírito de Unicidade, e que todas as atividades da Administração, com toda
a sua experiência e propriedade, sejam sim, executadas, para que os cartórios possam
desenvolver seus misteres com o suporte dado pelo Tribunal.

 

Pelo exposto, esta 49ª Zona Eleitoral, com a ciência e concordância do Excelentíssimo
Senhor Doutor Juiz Eleitoral e dos servidores que a compõem, requer que a
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Administração continue a desempenhar a contratação, promoção da logística, do
levantamento, do planejamento, da execução e da fiscalização de todos os atos
relativos ao transporte de urnas, mídias e demais materiais de eleição, tanto antes do
pleito como na véspera e no dia das Eleições, com o apoio necessário acerca das
informações que, oportunamente, possam ser requeridas às zonas eleitorais para uma
melhor condução do sobredito contrato pelos respectivos gestores.

 

Por fim, externo que esta 49ª Zona Eleitoral se encontra à disposição para prestar
quaisquer informações que a Administração e a Comissão Permanente de Pleitos
Eleitorais julgarem convenientes, inclusive por entender tratar-se de um tema que
reclama a participação de diversos órgãos envolvidos diretamente com o processo
eleitoral, permito-me, por dever de consciência, remeter esta manifestação as
seguintes Unidades: Direção-Geral, Corregedoria Regional Eleitoral, Secretaria de
Administração e Secretaria de Tecnologia e Informação.

 

É o que tinha de relevante a informar.

 

São Sebastião, 11 de fevereiro de 2020.

 

Ivan Portela de Macêdo

 

                                                                                                                               De
acordo:

Thiago Augusto Lopes de Morais
Juiz Eleitoral 49ª ZE/AL

Documento assinado eletronicamente por IVAN PORTELA DE MACEDO, Chefe de
Cartório, em 12/02/2020, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO AUGUSTO LOPES DE MORAIS, Juiz
Eleitoral, em 12/02/2020, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654006 e o código CRC 971CCE92.

0010887-75.2019.6.02.8000 0654006v3
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E-mail - 0654023

Data de Envio: 
  07/02/2020 09:35:14

De: 
  TRE-AL/51ª ZONA ELEITORAL - SÃO JOSÉ DA TAPERA <ze0051@tre-al.jus.br>

Para:
    e-mail institucional <johnsilas@tjal.jus.br>
    e-mail pessoal do Juiz <johnsilassilva2@gmail.com>

Assunto: 
  Eleições 2020 - Consulta sobre Logística de Urnas e mídias eletrônicas

Mensagem: 
  Dr. John Silas,

segue em anexo arquivos PDF integrantes do processo SEI nº 0010887-75.2019.6.02.8000 para seu
conhecimento e deliberação.

Destaco nossa manifestação a respeito na Informação 584 (0653997), onde sugerirmos que o Juízo não
aceite este encargo.

Atenciosamente,

César Eduardo O. Santos
Chefe do Cartório Eleitoral

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0639498_Termo_de_referencia___Eleicoes_2020___Transporte_de_urnas_Rev.3_.pdf
    Despacho_0639510.html
    Despacho_0645908.html
    Despacho_0647644.html
    Despacho_0648100.html
    Despacho_0652396.html
    Despacho_0653609.html
    Informacao_0653997.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 590 - TRE-AL/53ª ZE

Exmo. Juiz,

Vieram os presentes autos para manifestação do Juízo Eleitoral sobre logística de
transporte de urnas e mídias a ser gerenciada pelo próprio Juízo Eleitoral, concedendo
prazo de 10 (dez) dias, indicando a necessidade de veículos a serem utilizados .

Apresento as seguintes considerações quanto a assumir a responsabilidade pela
logística de deslocamento das urnas eletrônicas e mídias relativas ao pleito eleitoral ,
sem prejuízo de outros, após análise mais aprofundada:

o transporte das urnas e mídias exige logística específica para cumprimento de
prazos e roteiros pré-determinados;
o cartório eleitoral consta com apenas este servidor efetivo do quadro do TRE-AL
há quase  cinco anos;
esta unidade possui quatro municípios integrantes;
 o pleito municipal demanda intensas atividades a serem realizadas pela unidade
cartorária;
as atividades caracterísitcas do dia da eleição exigem dedicação integral dos
servidores do cartório eleitoral para as demandas de gerenciamento do pleito;
nos pleitos anteriores a incubêmcia dessa gestão foi  realizada pelo TRE/AL (Sede).

Pelos motivos expostos, elevo os presentes autos para  deliberação de Vossa
Excelência , sugerindo que o Juízo manifeste-se pela não assunção
das atribuições objeto destes autos eletrônicos.

 

Documento assinado eletronicamente por DÉBORA MATTOS DA CONCEIÇÃO, Chefe
de Cartório, em 11/02/2020, às 13:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654066 e o código CRC C0D2C8CC.

0010887-75.2019.6.02.8000 0654066v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Pedro Pereira Acioli S/N - Bairro José Paulino - CEP 57690-000 - Atalaia - AL

 

CONCLUSÃO

Atalaia, 10 de fevereiro de 2020.
Nesta data, faço os autos eletrônicos conclusos ao

juiz eleitoral da 6ª Zona.
Atenciosamente,
Atalaia/AL, 10/02/2020

Documento assinado eletronicamente por FÁBIO LUIZ TEIXEIRA CAVALCANTE
GAZZANEO, Chefe de Cartório, em 10/02/2020, às 08:52, 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
0654456 e o código CRC 31844AAA.

0010887-75.2019.6.02.8000 0654456v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 611 - TRE-AL/18ª ZE

Prezados Senhores,
 
Em atendimento à solicitação contida no Despacho SPLOG

(0653609), informo que o Cartório da 18ª Zona Eleitoral - São Miguel dos
Campos, não tem interesse em assumir o planejamento logístico de entrega e
recolhimento de urnas eletrônicas, cabinas de votação e demais materias de
votação para as Eleições Municipais 2020.

Os contratos firmados por esse Regional para o referido serviço
em eleições anteriores, atenderam de forma eficaz as necessidade desta
unidade, não havendo, portanto, qualquer motivo para descontinuidade da
contratação e gerenciamento do serviço pelo Tribunal.

Atenciosamente,
 
George André Araújo
Chefe de Cartório

Documento assinado eletronicamente por GEORGE ANDRÉ BARBOSA CHAVES
ARAÚJO, Chefe de Cartório, em 10/02/2020, às 09:57, 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
0654467 e o código CRC 5B6798E1.

0010887-75.2019.6.02.8000 0654467v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 613 - TRE-AL/8ª ZE

Ilustríssimos Senhores Gestores,
 
Em resposta ao solicitado por Vossas Senhorias (evento

0653609), informo que a manifestação que adiante se encontra
assentada, decorre de uma reunião realizada com os servidores deste
Juízo, acerca das inúmeras atividades que os servidores dos cartórios
eleitorais precisam enfrentar e solucionar em todo o ano eleitoral,
vez que as ações aqui levantadas pelos gestores e pelos membros da
CPPE, s. m. j., não se restringem, apenas e tão somente, à véspera e
ao dia do pleito.

Pois bem.
Tendo em vista os despachos de expediente da Secretaria

de Administração, mais precisamente aquele que reporta a
impossibilidade de "contratação direta" com a Empresa dos Correios,
embora esta tenha sido durante muito tempo contratada pelos mais
diversos Regionais, para o trabalho de logística no transporte das
urnas, mídias e demais materiais de eleição, em face do seu
excelente trabalho desenvolvido pela mesma, entendo que a
Administração, em face da relevância e da complexidade do tema,
pode promover os atos necessários para que outra empresa realize o
referido trabalho.

Explico. A "relevância e a complexidade" no desempenho
do trabalho de logística falam por si, ou melhor, saltam aos olhos de
todos os envolvidos no processo, sejam dos Membros da Comissão,
dos servidores das Zonas Eleitorais, dos Juízes Eleitorais, dos
Promotores Eleitorais e sobretudo, da Administração, vez que esta e
todos os demais primam por um trabalho desenvolvido com eficiência
e transparência, e em razão disso as diversas atividades exigidas não
podem e nem devem ser assumidas integralmente pelas Zonas
Eleitorais, por absoluta impossibilidade de realização.

Nesse passo, ainda que seja do conhecimento da CPPE e
da Administração, principalmente de suas Unidades deliberativas,
trago aqui algumas situações que precisam ser analisadas,
compiladas, para que, a meu ver, a citada logística seja realizada de
forma personalizada para as Zonas Eleitorais e ao final possa atingir
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o fim que todos da Justiça Eleitoral e com mais razão, os
jurisdicionados esperam: a divulgação do resultado final, com rapidez
e transparência, na sua execução. 

Atualmente, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
possui uma grande parte das Zonas Eleitorais responsáveis por 4
(quatro) e até 5 (cinco) municípios, Zonas Eleitorais com Posto de
Atendimento, Zonas Eleitorais com uma quantidade menor de
municípios, mas com um eleitorado muito alto que exige uma
logística diferente (bairros distantes, acesso difícil...) e ainda Zonas
Eleitorais com apenas 1 ou 2 municípios, porém que apresentam
locais de difícil acesso (distritos, povoados, entre outros).

Demais disso, as Zonas Eleitorais, em sua maioria, não
possuem uma quantidade de servidores suficientes para realizar
atividades de planejamento, realização, fiscalização e
acompanhamento do referido trabalho de logística, pois além de nos
faltar conhecimento (expertise), muitas vezes, técnicos, para a
realização dessa atividade, as demandas que surgem em um ano de
Eleições Municipais não permitem, por óbvio, de arcar com toda esta
situação, pois como é sabido pela Secretaria de Administração e pela
Secretaria de Tecnologia e Informação desse Regional, Unidades
estas que em todos os pleitos anteriores promoveram o planejamento
da sobredita logística, objeto dos termos de referência/contratos
relacionados ao tema, pois destinavam servidores especializados de
suas Secretarias para isto, a exemplo do planejamento da melhor
estratégia a ser adotada, levando em conta a realidade de cada zona
e l e i t o r a l (locais de votação, estradas, acessos...),
desenvolvimento do "plano de atividade" com a Empresa
especializada em logística (responsável pelo acompanhamento
do trabalho, carros e motoristas que serão utilizados), vistoria
dos veículos destinados para o trabalho (regularidade de
documentação, situação do veículo, aptidão para transporte
do material em questão), mapeamento de locais de votação
(pontos de transmissão, transmissão a partir dos pontos
remotos e/ou da sede das zonas ou dos postos de
atendimento ao eleitor), piroridade de recolhimento dos materiais,
entre outros...

Diante desse Cenário, a exemplo da tortuosa experiência
vivenciada por todos nós – Servidores de Zonas Eleitorais – que
enfrentamos nas Eleições Gerais de 2018, vimos que a Empresa
vencedora do certame apresentou-se como uma "Empresa com
referência em logística, e com experiência em Eleições" , mas
que, em verdade, nos proporcionou um caos, pois nos deparamos
com uma empresa que desconhecia o trabalho, que subcontratou os
transportes, e o pior, os envolvidos, na sua grande maioria,
motoristas e carregadores, não sabiam o que estavam fazendo,
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desempenharam, apenas, a atividade de dirigir os veículos e carregar
os volumes, fatos estes levados a Secretaria de Administração
durante a última semana que antecedeu ao pleito, por meio de
ligações das zonas eleitorais, no intuito de corrigir a situação já
posta, como também constante nos Relatórios compilados pela
Secretaria de Gestão de Pessoas sobre a Avaliação de Eleições -
2018.

Vê-se que os Regionais do País que entendem que o
trabalho de logística fiquem a cargo, exclusivamente, da zona
eleitoral, penso que se referem às ações de acompanhamento e
fiscalização desenvolvidas na véspera e no dia do pleito (entrega de
urnas e ao final,  recolhimento de urnas/mídias e demais materias),
no entanto, todas as atividades que antecedem a estes dois dias,
quais sejam, contratação das empresas no município onde a zona
possui sede, vistoria dos veículos, reuniões com o responsável pela
empresa, apresentação de todo o trabalho que deve ser realizado -
dada as particularidades de cada região - vez que estas precisam e
devem estar alinhadas com toda antecedência, devem continuar
sendo feita pela Administração, por meio de suas Unidades
administrativas que já atuam com larga experiência no trato desses
serviços, para que na véspera e no dia da eleição, o trabalho possa
ser realizado de modo a atender aos anseios dos eleitores e da
sociedade alagoana como um todo.

Nesse norte, e para que as ações sejam planejadas de
maneira eficiente, entendo que servidores das Secretarias da
Administração em conjunto com a  Secretaria da Tecnologia e
Informação, tendo como parâmetro as últimas eleições, possam
realizar um levantamento acerca da sobredita logística - por região -,
verificando estradas, acessos, pontos de transmissão remota,
transmissões a partir da zona, do posto de atendimento ou de ambos,
prioridade de recolhimento dentre os materiais constantes do
contrato, "melhor" local para armazenar as urnas antes do transporte
efetivo para o local onde a junta eleitoral estará instalada, entre
outros.

Com efeito, ressalto a importância da Corregedoria
Regional Eleitoral promover orientações acerca da normatização dos
atos necessários para salvaguardar tais ações, dada a sua
importância no processo eleitoral e mais, com o fim de demonstrar a
transparência em atos dessa natureza não apenas no dia da eleição,
mas durante todo o processo eleitoral.

Ademais, entendo que as zonas eleitorais podem e devem
subsidiar o sobredito trabalho de logística, apresentando aos
gestores e/ou aos membros da CPPE, as particularidades de sua
Unidade (termos, povoados, distritos, entre outros), para que
de posse destas informações, as contratações possam suprir as
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necessidades das zonas eleitorais, mais precisamente, na véspera e
no dia do pleito.

Registre-se, por oportuno relembrar que em um ano
eleitoral, principalmente em um ano onde teremos eleições
municipais, as ações desenvolvidas pelas Zonas Eleitorais iniciaram-
se desde o ano passado, nas mais diversas ações constantes do
calendário eleitoral, além de atividades de gestão e resolução das
diversas atividades cartorárias, mormente no uso do Processo
Judicial Eletrônico - PJE, onde pela sua recente implantação em 1ª
instância, já demanda um grande empenho por parte dos servidores
de cartório, como também temos a gestão do cadastro nacional de
eleitores, a reavaliação e a manuntenção das MRVs - mesários,
acompanhamento dos mecanismos de denúncias eleitorais (a
exemplo do Sistema Pardal), as vistorias prévias nos locais de
votação para promoção de readequação dos locais e
consequentemente melhor acomodação dos eleitores, a coordenação
de todas as ações de atendimento ao eleitorado, visto que este sofreu
um aumento bastante considerável desde o início deste exercício.

Ressalto, também, que as inúmeras ações acima
elencadas, estão longe de esgotar todo o trabalho desenvolvido nas
zonas eleitorais, especialmente em anos de eleição, sobretudo
quando estas são Municipais, pois com o passar dos dias
constatamos que as sobreditas ações se intensificam cada vez mais,
sem falar nas inúmeras e variadas atribuições desenvolvidas por nós,
na véspera e no dia do pleito até a conclusão dos trabalhos, em razão
disso o apoio da Administração, em continuar encampando, não
apenas as ações sobre a logística de transporte de urnas e demais
materiais, mas toda e qualquer ação que possa vir a minimizar ou
ainda a eliminar possíveis sacrifícios na consecução das atividades
atribuídas aos cartórios, são necessárias e imprescindíveis para a
realização das Eleições, pois dessa forma trará para os servidores de
zonas eleitorais o espírito de Unicidade, e que todas as atividades da
Administração, com toda a sua experiência e propriedade, sejam sim,
executadas, para que os cartórios possam desenvolver seus misteres
com o suporte dado pelo Tribunal.

Pelo exposto, esta 8ª Zona Eleitoral, com a ciência e
concordância da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Eleitoral e
dos servidores que a compõem, requer que a Administração continue
a desempenhar a contratação, promoção da logística, do
levantamento, do planejamento, da execução e da fiscalização de
todos os atos relativos ao transporte de urnas, mídias e demais
materiais de eleição, tanto antes do pleito como na véspera e no dia
das Eleições, com o apoio necessário acerca das informações que,
oportunamente, possam ser requeridas às zonas eleitorais para uma
melhor condução do sobredito contrato pelos respectivos gestores.
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Por fim, externo que esta 8ª Zona Eleitoral se encontra à
disposição para prestar quaisquer informações que a Administração
e a Comissão Permanente de Pleitos Eleitorais julgarem
convenientes, inclusive por entender tratar-se de um tema que
reclama a participação de diversos órgãos envolvidos diretamente
com o processo eleitoral, permito-me, por dever de consciência,
remeter esta manifestação as seguintes Unidades: Direção-Geral,
Corregedoria Regional Eleitoral, Secretaria de Administração e
Secretaria de Tecnologia e Informação.

É o que tinha a informar.

Documento assinado eletronicamente por ADELAIDE MICHELE FERREIRA MATIAS,
Chefe de Cartório, em 10/02/2020, 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
0654474 e o código CRC 8AB691E2.

0010887-75.2019.6.02.8000 0654474v85
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 615 - TRE-AL/33ª ZE

MM. Juiz,

Em atendimento ao contido no Despacho SPLOG (0653609), informo que este Cartório
da 33ª Zona Eleitoral da Capital não tem condições de assumir os trabalhos de entrega
e recolhimento de urnas eletrônicas e materiais relativos às Eleições Municipais de
2020. Faltam-nos veículos, pessoal, tempo e experiência em logística, diante do
extenso espaço territorial e grande quantidade de seções eleitorais.

Os contratos sermpre foram firmados por este Regional, com gestores experientes e
capacitados para tal. Mesmo diante das dificuldades próprias do espaço disponível
(galpão das urnas com acesso "estrangulado", dificultando o carregamento e
descarregamento das urnas para distribuição/recolhimento nos locais de votação),  ao
final atenderam de forma eficaz as necessidade desta unidade, não havendo, portanto,
qualquer motivo para descontinuidade da contratação e gerenciamento do serviço pelo
Tribunal.

De se ressaltar que o problemas apresentados decorrem sempre do problemático
acesso ao galpão das urnas como a questão de limitação do orçamento. 

Documento assinado eletronicamente por IVANA GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE
CASTELO, Chefe de Cartório, em 10/02/2020, às 11:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654491 e o código CRC 83FEF6AF.

0010887-75.2019.6.02.8000 0654491v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 33ª Zona Eleitoral

 

CONCLUSÃO

Maceió, 10 de fevereiro de 2020.
Nesta data, faço este procedimento concluso ao

MM. Juiz Eleitoral desta 33ª Zona, Dr. Ricardo Jorge
Cavalcante Lima.

Documento assinado eletronicamente por IVANA GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE
CASTELO, Chefe de Cartório, em 10/02/2020, 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
0654497 e o código CRC EB965A07.

0010887-75.2019.6.02.8000 0654497v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 33ª Zona Eleitoral

 

DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2020.

Visto etc

De acordo com a informação da Chefia Cartorária desta 33ª Zona Eleitoral, opino pela
manutenção dos serviços de contratação e logística de transporte de urnas
eletrônicas, cabinas de votação e materiais Eleições 2020 pelo E. Regional, como de
costume. 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO JORGE CAVALCANTE LIMA, Juiz
Eleitoral, em 11/02/2020, às 07:54, 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
0654498 e o código CRC 6E5272B1.

0010887-75.2019.6.02.8000 0654498v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 617 - TRE-AL/19ª ZE

Exmo. Sr. Juiz Eleitoral,
 
Em atenção à consulta formulada, informo que este

Cartório Eleitoral não possui condições materiais de assumir a
logistica de recolhimento e de entrega das urnas eletrônicas, mídias
de resultado, material de apuração e das cabinas de votação,
notadamente em face do reduzido número de servidores que nele
laboram. Como é de conhecimento da Administração, a 19ª Zona
Eleitoral conta apenas com 2 (dois) servidores efetivos e 1 (um)
servidor requisitado, aos quais são atribuídas uma série de demandas
que concorreriam com esta atividade, especialmente na véspera e no
dia em que serão realizadas as Eleições Municipais (vistoria e
preparação dos locais de votação, suporte técnico aos mesários,
acompanhamento da votação e de seus incidentes, fiscalização das
irregularidades na propaganda e demais ilícitos eleitorais, validação
de sistemas, totalização, conferência dos materiais oriundos das
sessões eleitorais, dentre outras).

Por oportuno, manifesto preocupação com o que restou
consignado no Despacho GSAD (0647644), no sentido de que o Termo
de Referência para tal contratação "guarda similaridade com o objeto
presente na última versão apresentada do Termo de Referência, (doc.
0413656), que integra o SEI: 0010288-10.2017.6.02.8000, referente
às eleições 2018, que permite a contratação de outras empresas para
a realização do referido transporte", já que na Eleição pretérita
enfrentamos muitos problemas em função do despreparo da empresa
contratada para o transporte das urnas eletrônicas (ausência de
definição de rotas, insuficiência de veículos, emprego de veículos
impróprios para o transporte de urnas, prazo contratual elevado para
conclusão do transporte, ausência de veículos para contingências
etc.), ocorrências não verificadas por este subscritor quando os a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos era contratada para o
cumprimento de tal mister.

Caso seja esta a alternativa que a Administração entenda
ser a mais adequada para esta contratação, sugere-se a previsão de
mecanismos contratuais que  deem maior segurança para o TRE/AL
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de que as obrigações serão adimplidas pela contratada, a exemplo do
estabelecimento de especificações mínimas para os veículos que
serão empregados no transporte, número mínimos de veículos,
necessidade de submissão de plano de ação para aprovação com
antecedência da data da realização das Eleições, previsão de horário
mais cedo para o início do transporte das urnas eletrônicas para os
locais de votação na véspera das Eleições, dentre outras.

Quanto à indicação da necessidade de veículos a serem
utilizados nesta logística, o cumprimento de tal
incumbência depende de algumas circunstâncias que refogem do
nosso âmbito de atuação, notadamente se serão ou não instalados
pontos de transmissão remotos nos Municípios que integram a 19ª
Zona Eleitoral e a capacidade de carga dos veículos que serão
empregados no transporte das urnas eletrônicas, o que impacta
diretamente no número de veículos a serem utilizados. A título
ilustrativo, apresentamos a situação do Município de Carneiros, o
qual atualmente possui 20 (vinte) sessões, distribuídas em 4 (quatro)
locais de votação situados na região central. Caso a empresa
disponha de veículo que comporte as 20 (vinte) urnas eletrônicas e o
restante do material das sessões eleitorais, ela poderia utilizar um
veículo de porte médio para o recolhimento das urnas eletrônicas e
demais materiais empregados na votação, e um veículo de menor
porte para a coleta das mídias de resultado, providência que otimiza
o tempo para a transmissão dos dados e encerramento da totalização.

Já no caso de Santana do Ipanema, que atualmente possui
99 (noventa e nove) seções, distribuídas em 15 (quinze) locais de
votação, o uso de 2 (dois) veículos na Eleição pretérita se monstrou
insuficiente, retardando significativamente o tempo para a conclusão
do encerramento da totalização.

Diante de todo o exposto, concluímos que a maioria das
Zonas Eleitorais não possuem servidores em quantidade suficiente
para realizar as atividades de planejamento, coordenação,
fiscalização e acompanhamento objeto do contrato de entrega e
recolhimento das urnas eletrônicas, mídias de resultado, material de
apuração e das cabinas de votação, sem prejuízo das demais
atividades que são por ele prestadas, especialmente no dia e véspera
das Eleições Municipais.

Isto não quer significar que as Zonas Eleitorais não
podem e devam dar apoio à Administração e aos gestores de referido
contrato, elencando as particularidades de sua unidade (locais de
votação que tiveram problemas nas eleições passadas, aqueles que
são de díficil acesso, adequação do quantitivo de veículos previstos
etc), informações que subsidiarão o trabalho de estabelecimento da
logistica de entrega e recolhimento das urnas eletrônicas, mídias de
resultado e demais materiais empregados na votação. Tal
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contribuição é essencial para que as necessidades das Zonas
Eleitorais sejam atendidas e não hajam ocorrências na véspera e dia
da Eleição, mas não pode significar a transferência de
responsabilidade no desempenho dessa atividade.

A título de sugestão, poderia-se avaliar a possibilidade de
se atribuir tal incumbências aos servidores que integram os Núcleos
de Apoio Administrativos (NAD's), que já atuam em colaboração as
Zonas Eleitorais por ocasião das Eleições. Ou, ainda, caso a decisão
da Administração seja por descentralizar o transporte dos materiais
de eleição, a contratação de pessoas que ficariam responsáveis pelo
acompanhamento do contrato em cada Zona Eleitoral (verificação da
regularidade da documentação dos veículos e dos motorista, vistoria
dos veiculos, definição da logistica a partir das informações
prestadas pelos Juízos Eleitorais, acompanhamento do cumprimento
das etapas do transporte etc.).

Era o que tinha a informar. À consideração superior.
 
Santana do Ipanema, 11 de fevereiro de 2020.

 
 

Guilherme Appelt
Chefe de Cartório

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME APPELT, Chefe de Cartório,
em 11/02/2020, às 13:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654501 e o código CRC FFB15008.

0010887-75.2019.6.02.8000 0654501v16

Informação 617 (0654501)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 63



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 620 - TRE-AL/46ª ZE

Senhores Gestores;
 
Em atenção ao Despacho SPLOG (0653609), informo que a proposição
ora ventilada foi levada ao conhecimento do Juiz Eleitoral e demais
servidores, de modo que o Cartório da 46ª Zona Eleitoral não detém
condições de assumir os trabalhos relacionados à entrega e
recolhimento de urnas eletrônicas, das mídias de apuração e demais
materiais relativos às Eleições Municipais de 2020, por inúmeras
razões:
 
1. A principio, não é bastante lembrar que a 46ª Zona Eleitoral
engloba 4 municípios termos, totalizando 24 locais de votação
e 109 seções, localizadas num espaço geográfico enorme entre
a zona urbana e rural, sem falar na dificuldade de acesso enfrentada;
 
2. Vale lembrar que o Cartório Eleitoral não possui experiência em
logística, eis que estamos diante de um processo que envolve
planejamento, execução, controle, movimentação e sobretudo o
transporte eficiente das urnas, ou seja, não há como atender com
efiência uma demanda dessa natureza quando vizualizamos todas
essas etapas conjugada com a extensão territorial que se
pretende alcançar, com a quantidade de seções eleitorais a
serem atendidas, com a ausência de força de trabalho,
ausência de veículos, sem que haja prejuízo as demais
atividades próprias do período eleitoral - que não estão
adstritas apenas à véspera e ao dia do pleito;
 
3. Logo, não é redundante dizer que o transporte das urnas e mídias
exige uma planejamento logístico específico, pensado e executado
por pessoas com know hall na área, haja vista o cumprimento de
prazos e roteiros pré-determinados, o que sempre foi feito pela equipe
de gestores deste Tribunal;
 
4. Cabe aqui ressaltar que o fato do Cartório desta 46ª Zona ter
relatado completa insatisfação com o serviço de transporte de urnas
nas eleições 2018, em decorrência da total INEXPERIÊNCIA
da RIBAL (frise-se que tal situação foi percebida desde o

Informação 620 (0654526)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 64



primeiro contato com o preposto, quando este se mostrava
allheio a todas as etapas que envolviam o transporte das
urnas, materiais de eleição e principalmente o recolhimento
de mídias), não implica em hipótese alguma que esta Unidade
pretenda ou deva  assumir uma responsabilidade desse porte;
 
5. Além disso, a despeito do volume das atividades próprias do
período eleitoral, há de se condiderar que principalmente no dia do
pleito há uma sobrecarga de serviços e responsabilidades, eis que
atendemos toda a demanda advinda dos jurisdiconados, Juízes,
Promotores e da própria SEDE,  exclusivamente voltada para que o
resultado seja divulgado do modo mais rápido e transparente possível;
 
6. Nesse diapasão, o Cartório Eleitoral da 46ª Zona entende que para
que sejam vencidos os transtornos das eleições 2018 e
alcançada a eficiência almejada,  que todas as fases que envolvem
a logística do transporte de urnas, materiais de eleição e
recolhimento de mídeas continuem a cargo da Administração,
em razão de tudo que já fora exposto.
 
Era o que cumpria informar.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA BITTENCOURT DE ALMEIDA
SILVA, Chefe de Cartório, em 11/02/2020, às 12:30, 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
0654526 e o código CRC 89A7E32C.

0010887-75.2019.6.02.8000 0654526v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 621 - TRE-AL/22ª ZE

Em resposta  ao questionado no documento nº 0652396, informo
que o Cartório da 22ª Zona Eleitoral, não possui condições de assumir o
planejamento logístico de entrega e recolhimento de urnas eletrônicas,
cabinas de votação e demais materias de votação para as Eleições Municipais
2020, sobretudo em decorrência do grande volume de atividades que são
desenvolvidas durante todo o período eleitoral e o tamanho da Zona Eleitoral
a qual possui 244 seções eleitorais distribuídas em 31 locais de votação
espalhados na zona urbana e rural do município de Arapiraca.

Atenciosamente,
 
José Alberto Andrade de Alencar
Chefe de Cartório da 22ª Zona

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ALBERTO ANDRADE DE ALENCAR,
Chefe de Cartório, em 10/02/2020, às 12:13, 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
0654529 e o código CRC 843D8F0D.

0010887-75.2019.6.02.8000 0654529v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 624 - TRE-AL/5ª ZE

MM. Juiz,

Em atendimento ao contido no Despacho SPLOG (0653609), informo que este Cartório
da 5ª Zona Eleitoral  não tem condições de assumir os trabalhos de entrega e
recolhimento de urnas eletrônicas e materiais relativos às Eleições Municipais de 2020.
Faltam-nos veículos, pessoal, tempo e experiência em logística, diante do extenso
espaço territorial e grande quantidade de seções eleitorais.

Deve-se ressaltar que na véspera da eleição, o cartório está concentrado em atividades
consideradas indelegáveis, tais como: arrumação das seções, verificação e
conferências das urnas eletrônicas, últimas orientações para os presidentes de mesa,
etc. No dia da eleição, por sua vez,  o trabalho do cartório direciona-se em resolver as
demandas que surgem do decorrer das votações: problemas de urnas, situações com
mesários, eleitores e candidatos, etc.  Ao final do dia da eleição, o cartório auxilia aos
mesários no encerramento das votações,  bem como prepara o ambiente para receber
e transmitir as mídias e recepcionar os materiais de votação (BU, atas, zerésima).

Dessa forma, é de se  concluir pela inviabilidade em assumir demandas que podem ser
transferidas a terceiros devidamente qualificados, através de licitação. Entende-se,
salvo melhor juízo, que aceitar tal responsabilidade pode significar o comprometimento
de tarefas que são, de fato, competência do cartório e, portanto, indelegáveis.

Por fim, é oportuno salientar a realidade que esta zona enfrenta, eis que, apesar de
abranger 04 muncípios, apenas possui 02 servidores efetivos, o que de, forma
inconstestável, impede a assunção de incumbência já exercida por este Regional.

 

Viçosa-AL, 10/02/2020

 

Katharine Brandão Oliveira Carneiro Nobre

Chefe do Cartório da 05ª Zona

Documento assinado eletronicamente por KATHARINE BRANDÃO OLIVEIRA
CARNEIRO NOBRE, Chefe de Cartório, em 11/02/2020, às 10:14, 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
0654550 e o código CRC 16D926B6.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 626 - TRE-AL/40ª ZE

Em resposta aos Despachos CPPE 0652396 e SPLOG
0653609, informo que o Cartório da 40ª Zona Eleitoral não possui
condições de assumir o planejamento logístico de entrega e
recolhimento de urnas eletrônicas, mídias, cabinas e demais materias
de votação para as Eleições Municipais 2020, sobretudo, em
decorrência do(a):

1 - grande volume de atividades que são desenvolvidas
durante todo o período eleitoral, principalmente na véspera e no dia
do pleito;

2 - tamanho desta Zona Eleitoral, a qual possui
atualmente 62.248 (sessenta e dois mil, duzentos e quarenta e oito)
eleitores aptos a votar de um total de 70.248 (setenta mil, duzentos
e quarenta e oito/aptos+cancelados+suspensos); 3 municípios
(Delmiro Gouveia, Olho D'Água do Casado, Piranhas); 36 (trinta e
seis) locais de votação, dos quais 14 (quatorze) localizam-se em
zona rural/distrito (11 Delmiro Gouveia + 3 Piranhas); 217
(duzentos e dezessete) seções eleitorais, das quais 59
(cinquenta e nove) em zona rural (36 Delmiro Gouveia + 23
Piranhas); 1 Posto de Atendimento, localizado na cidade de
Piranhas, há aproximadamente 40 km;

3 - grande extensão territorial dos municípios que
compõem a 40ª ZE/AL, especialmente Delmiro Gouveia, pois este
possui 11 (onze) locais de votação em zona rural;

4 - ausência de estrutura suficiente para executar o
serviço com eficiência. Falta-nos veículos, pessoal para
planejar/gerenciar a execução;

5 - déficit no quadro de pessoal da sede e Posto de
Atendimento, uma vez que esta unidade conta com apenas um
servidor efetivo e dois servidores requisitados. A servidora efetiva
lotada no Posto de Atendimento, Coordenadora do PA e substituta
automática da Chefia da 40ª ZE/AL, foi designada de ofício e
interinamente pela Presidência do TRE para exercer a Chefia de
Cartório da 39ª ZE - Água Branca/AL até que seja resolvida a
situação dos claros de lotação;

6 - processo de rezoneamento, uma vez que agregamos
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mais 2 (dois) municípios (Olho D'Água do Casado e Piranhas).
Faremos eleição municipal em 3 (três) cidades, portanto, toda nossa
demanda é calculada por 3;

7 - implantação do sistema PJE 1º Grau, uma ferramenta
de difícil operacionalização para os cartórios, sem falar na constante
instabilidade do referido sistema.

Vale lembrar que a substituição da Empresa Brasileira de
Correios e Telegráfos - EBCT pela RIBAL para realização do
transporte dos materiais das eleições causou muitos problemas. A
RIBAL não prestou um bom serviço, tendo como consequência atraso
na apuração da votação e divulgação dos resultados.

Impende ressaltar que o servidor efetivo/Chefe de
Cartório, subscritor desta informação, labora além de sua jornada
regular, com acúmulo de funções e atribuições, num esforço hercúleo
diário para tentar manter as atividades cartorárias atualizadas,
e mesmo assim não tem conseguido atender o volume de serviços e
tarefas. Como consequência, tem sofrido os efeitos dessa sobrecarga
de atividades/funções/atribuições: estresse, cansaço, exaustão,
esgotamento, desmotivação. Portanto, essa sobrecarga representa
um risco iminente à saúde psíquica e física dos servidores que
resistem às agruras da atual conjuntura dos cartórios eleitorais com
claro de lotação, assim como compromete diretamente o
cumprimento de prazos, desenvolvimento das atividades cartorárias
e planejamento das eleições vindouras. E assumir a responsabilidade
de gerenciar o transporte dos materiais das eleições pontencializará
os percalços enfrentados no cotidiano cartorário.

Importante destacar que as Zonas Eleitorais que estão
com déficit de pessoal, especialmente as maiores em extensão
territorial, número de eleitores, locais de votação, locais de votação
em zona rural, como é o caso da 40ª ZE/AL, têm desenvolvido ações
paliativas que não têm alcançado plenamente o objetivo pretendido e
o planejamento de seus respectivos gestores.

Pelo exposto e pelas razões apresentadas pelas demais
zonas eleitorais, esta 40ª ZE/AL, com a ciência e concordância da
MM Juíza Eleitoral, requer que a Administração continue a
desempenhar a/o contratação; promoção da logística com respeito às
particularidades das zonas
eleitorais; levantamento, planejamento, execução e a fiscalização de
todos os atos relativos ao transporte de urnas, mídias e demais
materiais de eleição, tanto antes do pleito como na véspera e no dia
das Eleições, com as informações prestadas pelas zonas eleitorais,
referente às suas especificidades, para melhor condução da execução
do citado serviço.

É imperiosa a participação de todos os Cartório
Informação 626 (0654572)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 70



Eleitorais no processo de planejamento integral dos pleitos
eleitorais, uma vez que essas unidades são as executoras da logística
das eleições e detêm o real conhecimento da realidade das
respectivas circunscrições.

Por fim, sugiro que a Administração considere as
particularidades/especificidades de cada Zona Eleitoral para definir:

a) quantidade de veículos e pessoal para o serviço de
transporte de materiais de eleições, inclusive para recolhimento das
cabinas de votação;

b) quantidade de veículos locados para desenvolvimento
do planejamento logístico da ZE;

c) disponibilização de um veículo locado, pelo menos 30
(trinta) dias antes do pleito para execução do planejamento logístico;

d) quantidade de técnicos de urnas (técnico de apoio
administrativo). Deve-se considerar a extensão territorial dos
municípios que compõem a ZE, número de locais de votação, locais
de votação na zona rural, quantidade de seções eleitorais;

e) designação de equipe de apoio formada por servidores
com experiência em cartório e eleições para as zonas eleitorais com
déficit de pessoal, a fim de auxiliar no fechamento de cadastro
eleitoral; análise dos processos de registro de
candidatura, representações, petições, denúncias, AIJE,
AIME, prestação de contas, com a devida alimentação dos
respectivos sistemas; diplomação.

Por ora, é o que me cumpre informar e sugerir.
 
Delmiro Gouveia - AL, 11 de fevereiro de 2020.
 

MICHEL SILVA AZEVÊDO
TJAA/Chefe de Cartório - 40ª ZE/AL

Documento assinado eletronicamente por MICHEL SILVA AZEVÊDO, Chefe de
Cartório, em 13/02/2020, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL DAVID TORRES DE OLIVEIRA, Juiz
Eleitoral, em 13/02/2020, às 16:24, 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
0654572 e o código CRC 71261DD6.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 642 - TRE-AL/10ª ZE

Em atenção ao Despacho da SPLOG (0653609),
informamos que esta 10ª Zona Eleitoral não tem condições de
assumir logística de transporte de urnas, mídias e demais materiais 
para Eleições Municipais de 2020.

Explico.
As atividades desenvolvidas pelos Cartórios Eleitorais em

ano que ocorrem os pleitos municipais são inúmeras, para se
observar basta realizar uma breve leitura nas Resoluções que tratam
do Calendário Eleitoral e do Cronograma Operacional do Cadastro
Eleitoral, que acredito, com uma análise sucinta seja suficiente para
perceber uma gama de atividades inerentes aos Juízos Eleitorais.
Além, cabe ressaltar, que a implantação do PJe, ferramenta que
inovou o trato processual no primeiro grau, exigirá dos servidores
das Zona Eleitorais mais esforços para sua perfeita utilização.

Ademais, não podemos olvidar que os setores que já
geriram os contratos de logística de transporte de urnas, mídias e
demais materiais possuem "know-how" adquirido com os acertos e
erros ao longo de vários pleitos nos quais desenvolveram a referida
atividade.

Deve ser ponderado, também, que após o rezoneamento
algumas Zonas Eleitorais receberam termos, repercutindo,
diretamente, com a logística de transporte de urnas e demais
materiais, não sendo prudente romper, neste momento, a logística
utilizada há anos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

No que diz respeito a esta 10ª Zona Eleitoral, esta
unidade possui 21 (vinte e um) locais de votação, inclusive em zona
rural, alguns distantes cerca de 30 (trinta) minutos de carro e com
166 (cento e sessenta e seis) seções, portanto para que a logística de
uma estrutura dessa monta funcione sem grandes intercorrências, é
necessário o apoio dos setores do Tribunal, para se garantir o
sucesso das eleições.

Desse modo, entendo ser bastante temerário que o
Tribunal não participe na elaboração da logística de transporte de
urnas, mídias e demais materiais, delegando, por completo, que as
zonas assumam mais uma responsabilidade de tamanha magnitude.
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É a informação.
Palmeira dos Índios (AL), 11 de fevereiro de 2020.

 
Carlos Henrique Costa de França
Chefe de Cartório 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE COSTA DE FRANÇA,
Chefe de Cartório, em 11/02/2020, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654898 e o código CRC 1F6A3886.

0010887-75.2019.6.02.8000 0654898v19
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 646 - TRE-AL/11ª ZE

Em resposta  ao questionado no documento nº 0652396, bem como em atenção ao
despacho SPLOG 0653609, informamos que o Cartório desta 11ª Zona Eleitoral, não
tem como assumir o planejamento logístico de entrega e recolhimento de urnas
eletrônicas, cabinas de votação e demais materias de votação para as Eleições
Municipais 2020, em razão da grande demanda de atividades que são desenvolvidas
durante todo o período eleitoral, principalmente na véspera e dia da eleição; ainda, o
tamanho da Zona Eleitoral após rezoneamento que recebeu mais um município,
somando 180 seções eleitorais distribuídas em 30 locais de votação espalhados na
zona urbana e rural dos municípios de Pão de Açúcar, Palestina e Olho D'Água das
Flores.

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por VANÚSIA FERREIRA DE OLIVEIRA, Chefe
de Cartório, em 11/02/2020, às 10:47, 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
0655074 e o código CRC 5ABA383B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 650 - TRE-AL/27ª ZE

Ilustríssimos Senhores Gestores,
Em atendimento à solicitação contida no Despacho SPLOG

(0653609), informo que o Cartório da 27ª Zona Eleitoral - Mata Grande, não
tem interesse em assumir o planejamento logístico de entrega e recolhimento
de urnas eletrônicas, cabinas de votação e demais materias de votação para as
Eleições Municipais 2020.

A 27ª Zona Eleitoral (Mata Grande, com um local de votação na
Zona Rural e Canapi) só possui uma servidora efetiva, desta forma, não seria
possível assumir o planejamento logístico de entrega e recolhimento de urnas
eletrônicas, além das demais atividades que já desempenha sozinha, e que não
se restringem, apenas e tão somente, à véspera e ao dia do pleito.

Existe todo um trabalho de preparação para uma eleição e
cronograma operacional do cadastro eleitoral, além disso temos toda uma
logística nos locais de votação com verificação das condições estruturais e
funcionais de cada um, quantidade de eleitores por seções, temos a
convocação de mesários que continua sendo difícil face o desinteresse de
participação dos eleitores nessa função, somado a isso a maioria dos
endereços não possuem número, dificultando a localização e tornando o
processo mais lento. Temos o atendimento ao público que não é apenas
eleitores mas também representantes de partido político e candidatos, temos
controle de material de almoxarifado que também precisamos gerir e toda a
logística fisica dos dias que antecedem ao pleito. Acrescentado a tudo isso
somos também responsáveis pela demandas processuais agora com uso do
PJE de registros de candidatura, prestação de contas de eleição com prazos e
um quantitativo de 01 servidora efetiva na 27ª ZE. Ressalto que tais ações com
o aproximar do pleito só se intensificam sem falar nas inúmeras e variadas
atribuições desenvolvidas por nós, na véspera e no dia do pleito até a
conclusão dos trabalhos.

Diante dos fatos narrados, esta 27ª Zona Eleitoral, com a ciência
e concordância do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Eleitoral, nos
manifestamos para que a Administração continue a desempenhar a
contratação, promoção da logística, do levantamento, do planejamento, da
execução e da fiscalização de todos os atos relativos ao transporte de urnas,
mídias e demais materiais de eleição, tanto antes do pleito como na véspera e
no dia das Eleições, com o apoio necessário acerca das informações que,
oportunamente, possam ser requeridas às zonas eleitorais para uma melhor
condução do sobredito contrato pelos respectivos gestores.

É o que tinha a informar.
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Documento assinado eletronicamente por MARIA DANIELA COSTA ACIOLI DE
OLIVEIRA, Chefe de Cartório, em 13/02/2020, 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
0655100 e o código CRC D93F5FBC.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655100v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 657 - TRE-AL/20ª ZE

Prezados Senhores,

 

Em atendimento à solicitação contida no Despacho SPLOG (0653609), informo que o
Cartório da 20ª. Zona Eleitoral (Traipu/Campo Grande), não tem interesse em assumir o
planejamento logístico de entrega e recolhimento de urnas eletrônicas, cabinas de
votação e demais materias de votação para as Eleições Municipais 2020.

Os contratos firmados por esse Regional para o referido serviço em eleições
anteriores, atenderam de forma eficaz as necessidades desta unidade, não havendo,
portanto, qualquer motivo para descontinuidade da contratação e gerenciamento do
serviço pelo Tribunal.

Atenciosamente,

Rodrigo Santos de Araujo

Chefe de Cartório Substituto

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO SANTOS DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 11/02/2020, às 11:04, 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
0655130 e o código CRC 81CBB170.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655130v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 661 - TRE-AL/26ª ZE

 

Em resposta ao solicitado no Despacho SPLOG (0653609), informo que a 26ª. Zona
Eleitoral (Marechal Deodoro e Barra de São Miguel), não tem interesse em assumir o
planejamento logístico de entrega e recolhimento de urnas eletrônicas, cabinas de
votação e demais materias de votação para as Eleições Municipais 2020, diante do
quadro reduzido de servidores e do volume de trabalho que exige dedicação integral
dos servidores do Cartório, principalmente na véspera e dia da eleição.

Comunico ainda que os contratos firmados por esse Regional para o referido serviço,
em eleições anteriores, atenderam de forma eficaz as necessidades desta unidade, não
havendo, portanto, qualquer motivo para descontinuidade da contratação e
gerenciamento do serviço pelo Tribunal.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SHIRLEY DANUSA CORDEIRO DÓRIA,
Chefe de Cartório, em 11/02/2020, às 11:53, 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
0655192 e o código CRC BA266C56.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655192v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Presidente Fernando Collor de Melo nº 48 - Bairro Tabuleiro do Pinto - CEP 57100-000 - Rio Largo -

AL

 

DESPACHO

Rio Largo, 11 de fevereiro de 2020.

Em resposta  ao questionado no documento deste processo, informo que o Cartório
da 15ª Zona Eleitoral, não possui condições de assumir o planejamento logístico de
entrega e recolhimento de urnas eletrônicas, cabinas de votação e demais materias de
votação para as Eleições Municipais 2020, sobretudo em decorrência do grande volume
de atividades que são desenvolvidas durante todo o período eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA BRAGA DE OLIVEIRA, Chefe de
Cartório, em 11/02/2020, às 12:25, 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
0655220 e o código CRC 155AE583.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655220v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 664 - TRE-AL/48ª ZE

Ilustríssimos Senhores Gestores,
 
Informo que realizamos uma reunião dos servidores desta 48ª ZE,
juntamente com o Magistrado, Dr. Bruno Araújo Massoud,
explanando a complexidade e afazeres de uma Eleição Municipal.
Registre-se, que todas as atividades que envolvem uma eleição
municipal, como convocação e treinamento de mesário, vistoria em
locais de votação, logisticas dos transporte de eleitores, acompanhar
os técnicos de urna, analise dos processos de registro de
candidatura, acompanhamento de denúncias, fiscalização de
propagandas irregulares e seus devidos tramites e demais inúmeras
atividades exigidas no calendário eleitoral, são desenvolvidas com
um número reduzidos de servidores, levando em conta que esta 48ª
ZE é composta de 04 (quatro) municípios.
 
Informo ainda que esta 48ª Zona Eleitoral, não tem condições de
assumir o planejamento e contratação de empresa para realizar os
trabalhos de entrega e recolhimento de urnas eletrônicas e materiais
relativos às Eleições Municipais de 2020, pois além das atividades
mencionadas que ficam a cargo da Zona Eleitoral, os servidores não
tem a especialização em contratos, prática esta, até o momento,
exercida pela Administração, que possui equipe de gestores e
servidores com experiências na execução que (a
relevância, complexidade, responsabilidade e transparência) o tema
exige.
 
Ressalto, também, pelas experiência vividas por estes servidores,
quanto a logística da entrega e coleta de urnas e mídias, na véspera e
no dia da eleição, o excelente trabalho realizado pela Empresa dos
Correios.
 
É o que tinha a informar.

 

Informação 664 (0655228)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 81



Documento assinado eletronicamente por MARIA LUIZA CHAVES, Chefe de Cartório,
em 12/02/2020, às 11:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0655228 e o código CRC 42B93501.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655228v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Presidente Dutra nº 385 - Bairro Centro - CEP 57500-000 - Santana do Ipanema - AL

BR-316

 

CONCLUSÃO

Santana do Ipanema, 11 de fevereiro de 2020.
Nesta data, faço o presente processo eletrônico concluso

ao Excelentíssimo Juiz Eleitoral.

 

Guilherme Appelt
Chefe de Cartório

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME APPELT, Chefe de Cartório,
em 11/02/2020, às 13:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0655246 e o código CRC 5CDAE08F.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655246v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Presidente Dutra nº 385 - Bairro Centro - CEP 57500-000 - Santana do Ipanema - AL

BR-316

 

DESPACHO

Santana do Ipanema, 11 de fevereiro de 2020.
 
O presente procedimento foi encaminhado para os

Juízos Eleitorais a fim de que se manifestassem quanto à
proposição de que a logística do transporte das urnas
eletrônicas, mídias de resultado, materiais de apuração e
cabinas de votação seja realizada pelos Cartórios Eleitorais.

Neste particular, comungo da preocupação e das
conclusões da Informação 617 (0654501) da Chefia de
Cartório, no sentido de que tal proposição não é
recomendada, encontrando óbice especialmente no reduzido
número de servidores dos Cartórios Eleitorais e no acúmulo
de atribuições que estão a seu cargo no período eleitoral.

Retornem os autos à Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições.

 

KLEBER BORBA ROCHA
Juiz Eleitoral

Documento assinado eletronicamente por KLEBER BORBA ROCHA, Juiz Eleitoral, em
13/02/2020, às 13:17, 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
0655282 e o código CRC 93F4741A.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655282v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 689 - TRE-AL/55ª ZE

Em resposta ao solicitado no evento 0653609, informo a
manifestação desta zona acerca do transporte de urnas e material de eleição e
das inúmeras atividades que os servidores deste cartório precisam enfrentar e
solucionar em todo ano eleitoral e em especial em ano de eleições municipais.
Registra-se que as zonas eleitorais realizam todo um trabalho de preparação
para uma eleição que tem início no ano anterior como consta no próprio
calendário eleitoral e cronograma operacional do cadastro eleitoral.
Relatamos que além do cadastro eleitoral temos toda uma logística nos locais
de votação com verificação das condições estruturais e funcionais de cada um,
quantidade de eleitores por seções, temos a convocação de mesários que
continua sendo difícil face o desinteresse de participação dos eleitores nessa
função, temos o atendimento ao público que não é apenas eleitores mas
também representantes de partido político e candidatos, temos as demandas
dos equipamentos de informática que utilizamos , as demandas de material de
almoxarifado que também precisamos gerir e todo a logística fisica dos dias
que antecedem ao pleito. Acrescentado a tudo isso somos também
responsáveis pela demandas processuais agora com uso do PJE de registros
de candidatura, prestação de contas de eleição com prazos e um quantitativo
de servidores no nosso caso de 2 servidores efetivos. Ressalto que tais ações
com o aproximar do pleito só se intensificam sem falar nas inúmeras e
variadas atribuições desenvolvidas por nós, na véspera e no dia do pleito até a
conclusão dos trabalhos. Nesse contexto , entendemos que a Administração
tem melhores  condições técnicas e de pessoal para continuar desenvolvendo
ações sobre a contratação, levantamento, planejamento, execução e
fiscalização do transporte de urnas e demais materiais de eleição. Por fim ,
esclareço que estamos à disposição para melhoramentos de forma a minimizar
ou mesmo eliminar quaisquer dificuldades nesse tema. 

É a informação.

Documento assinado eletronicamente por ELISÂNGELA MARIA TAVARES MELO
PORTELA, Chefe de Cartório, em 12/02/2020, às 08:29, 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
0655678 e o código CRC D680F054.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655678v5

Informação 689 (0655678)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 85



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 690 - TRE-AL/45ª ZE

Em resposta ao Despacho da SPLOG (0653609),
informamos que esta 45ª Zona Eleitoral não dispõe recursos
humanos e  tempo hábil, face a complexidade da eleições municipais
de três municípios, para assumir a logística de transporte de
urnas, mídias e demais materiais no pleito de 2020.

As atividades desenvolvidas pelos Cartórios Eleitorais em
anos que ocorrem os pleitos municipais são incontáveis e este em
especial, necessita de atenção redobrada em face do recente
rezoneamento nacional.

Desse modo, entendo ser bastante periculoso que o
Égregio Tribunal não participe na elaboração da logística de
transporte de urnas, mídias e demais materiais, delegando, por
completo, que as zonas assumam mais uma responsabilidade de
tamanha magnitude.

É a informação.
Igaci-AL, 12 de fevereiro de 2020.

 
Tadeu Lages

Chefe de Cartório 

Documento assinado eletronicamente por TADEU BARREIRA LAGES, Chefe de
Cartório, em 12/02/2020, às 08:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0655682 e o código CRC 2CB5BC29.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655682v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Frederico Maia S/N - Bairro Centro - CEP 57700-000 - Viçosa - AL

 

DESPACHO

Viçosa, 12 de fevereiro de 2020.
Considerando a manifestação pela Chefia do

Cartório 0654550, este juízo opina pela impossibilidade de
assumir a responsabilidade na logística de distribuição das
urnas eletrônicas, entendendo que, para o êxito das eleições,
se faz necessária a contratação por este Regional de empresa
que possuía experiência na referida atividade.

Viçosa-AL, 12/02/2020
 
Joyce Araújo Florentino
Juíza Eleitoral da 05ª Zona

Documento assinado eletronicamente por JOYCE ARAÚJO FLORENTINO, Juiz
Eleitoral, em 12/02/2020, às 10:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0655696 e o código CRC 0C6D50AB.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655696v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 696 - TRE-AL/12ª ZE

MM. Juiz,

Em atendimento ao contido no Despacho SPLOG (0653609), informo que o Cartório da
12ª Zona Eleitoral/Passo de Camaragibe não tem condições de assumir os trabalhos de
entrega e recolhimento de urnas eletrônicas e materiais relativos às Eleições Municipais
de 2020. Faltam-nos veículos, pessoal, tempo e experiência em logística, diante do
extenso espaço territorial que temos, uma vez que esta zona abrange 04 (quatro)
municípios.

Os contratos sermpre foram firmados por esse Regional, com gestores experientes e
capacitados para tal. Mesmo diante das dificuldades enfrentadas em Eleições
anteriores,  ao final atenderam de forma eficaz as necessidade desta unidade, não
havendo, portanto, qualquer motivo para descontinuidade da contratação e
gerenciamento do serviço pelo Tribunal.

Documento assinado eletronicamente por PATRÍCIA MARIA FERREIRA GÊDA, Chefe
de Cartório, em 12/02/2020, às 09:01, 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
0655707 e o código CRC 7B12072E.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655707v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 697 - TRE-AL/37ª ZE

Em resposta ao Despacho SPLOG (0653609), passo às
considereções que se seguem.

De início, informo que esta 37ª Zona conta com 4 municípios, 33
locais de votação e 129 seções eleitorais.

Boa parte destes locais de votação encontram-se na zona rural,
distantes da sede da zona e com acesso dificultado por estradas de barro,
comumente esburacadas.

Vale lembrar, aqui, que a zona rural não possuem placas de
sinalização com nas grandes cidades, ou seja, quem não conhece a localidade,
corre o risco de se perder durante o percurso.

Dito isso, lembro que por longos anos o transporte de mídias e
urnas em sede de pleitos eleitorais ficou a cargo dos Correios, o que fornecia
aos cartórios necessária segurança no transporte, pois a empresa, justamente
por força de sua características e finalidade institucional, detinha
conhecimento suficiente de todas as localidades e exercia a tarefa por meio de
seus próprios funcionários que, em regra, residem nos municípios.

Pois bem, recentemente, vimos o afastamento dos correios e a
habilitação de novas empresas para a realização do transporte de mídias.

Tal mudança trouxe consigo algum transtorno para essa
atividade. Exemplo maior tivemos nas Eleições Gerais 2018, pois, a contratada,
ao menos na 37ª zona, deixou a desejar em todas as etapas do contrato,
resultando no atrazo da apuração e divulgação dos resultados.

Acredito, inclusive, que essa circunstância tenha se repetido na
maioria das zonas eleitorais do Estado, o que fez com que este Regional se
preocupasse em promover melhorias na sistemática.

Ao que parece, uma das hipóteses aventadas seria repassar ao
cartório a responsabilidade pelo gerenciamento de transporte de mídias e
urnas.

Acredito que o pensamento adotado possivelmente tenha se
baseado na facilidade do cartório em construir a melhor logística dentro das
necessidades do serviço.

A afirmativa não me parece falsa, porém, não leva em
consideração todas as circunstâncias relativas ao pleito.

Perceba que estamos falando de uma eleição municipal, ocasião
em que o cartório eleitoral é exigido em sua plenitude. O trabalho envolve
inúmeras atividades de organização do pleito e, de modo inevitável, esgotam-
se os ânimos, as energias e sobretudo, o tempo.

Singularmente este ano, levaremos a cabo o desafio de

Informação 697 (0655708)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 89



manejamento do PJE, pois, para os cartórios, traduz-se em sistema ainda
nebuloso e de difícil manuseio.

Cito, ainda, o incremento de trabalho decorrente do
rezoneamento, pois, nesta zona, faremos em 2020 a primeira eleição municipal
abrangendo 04 municípios.

Obviamente, inúmeras e diversas são as atividades que aqui se
poderia elencar para demonstrar o assoberbamento de trabalho ao qual
estaremos expostos. Longas páginas seriam escritas para exemplificar o
óbvio. Logo, não me parece razoável, neste momento, opinar pela aceitação de
mais uma incumbência, qual seja, o gerenciamento do transporte de midias e
urnas.

Não sei o formato em que este repasse foi pensado, porém, é
certo que nos traria horas de dedicação na procura de colaboradores, entrega
de documentos, digitalização dos mesmos, repasse de orientações,
planejamento, acompanhamento e execução.

Faço a ressalva, no particular desta 37ª Zona que, por hora,
contamos com força de trabalho atípica, eis que somamos 4 servidores do
quadro efetivo. Entretanto, existem em andamento processos para
reorganização da força de trabalho neste Regional, o que tende e modificar
este panorama.

Tão logo fosse aceita esta atividade pelo cartório, e executada,
digamos, com algum êxito, dificilmente a Administrção aceitaria o regresso do
gerencimanto do transporte a Secretaria do Tribunal ao argumento de que
houve diminuição da força de trabalho no cartório.

Seria uma transmissão de aribuição permanente,
independentemente da vontade ou capacidade da zona. E teria, o cartório,
responsabilidade total e irrestrita no sucesso ou fracasso da execução do
contrato de transporte de mídias e urnas.

Diante do exposto e com esteio nas razões acima expendidas,
permito-me, no caso, concluir pela impossibilidade de gerenciamento do
contrato de transporte de mídias e urnas por parte do catório eleitoral desta
37ª Zona.

 

Documento assinado eletronicamente por JULIANO PEIXOTO MEGA, Chefe de
Cartório, em 12/02/2020, 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
0655708 e o código CRC 4D4CD5FA.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655708v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Francisco Pimentel nº 38 - Bairro Centro - CEP 57930-000 - Passo de Camaragibe - AL

 

CONCLUSÃO

Passo de Camaragibe, 05 de fevereiro de 2019.
Faço, nesta data, conclusão dos presentes autos

eletrônicos ao MM. Juiz Eleitoral desta 12ª Zona.

Documento assinado eletronicamente por PATRÍCIA MARIA FERREIRA GÊDA, Chefe
de Cartório, em 12/02/2020, às 09:02, 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
0655717 e o código CRC 9DC637B2.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655717v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 702 - TRE-AL/29ª ZE

Em resposta ao solicitado no Despacho SPLOG (0653609),
informo que a 29ª Zona Eleitoral (Batalha, Belo Monte, Jacaré dos Homens e
Monteirópolis) não tem interesse nem condições de assumir o planejamento
logístico de entrega e recolhimento de urnas eletrônicas, cabinas de votação e
demais materias de votação para as Eleições Municipais 2020, diante do
quadro reduzido de servidores (01 efetivo) e do volume de trabalho que exige
máxima dedicação do Cartório, principalmente na véspera e no dia da eleição.

Informo ainda que os contratos firmados por esse Regional para
o referido serviço, em eleições anteriores, atenderam de forma eficaz às
necessidades desta unidade, não havendo, portanto, qualquer motivo para
descontinuidade da contratação e gerenciamento do serviço pelo Tribunal.

Saliento ainda que o Juízo poderá opinar na logística de
distribuição e recolhimento, caso perceba roteiros ou procedimentos
ineficazes, a serem oportunamente identificados, além de prestar as
informações necessárias ao estudo logístico.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por FÁBIO AUGUSTO SANTANA SILVA, Chefe
de Cartório, em 12/02/2020, às 09:39, 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
0655725 e o código CRC 5ED884C4.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655725v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Francisco Pimentel nº 38 - Bairro Centro - CEP 57930-000 - Passo de Camaragibe - AL

 

DESPACHO

Passo de Camaragibe, 12 de fevereiro de 2020.
Em resposta  ao questionamento elaborado no

Despacho CPPE 0652396, INFORMO que o Cartório da 12ª
Zona Eleitoral não possui condições de assumir o
planejamento logístico de entrega e recolhimento de urnas
eletrônicas, cabinas de votação e demais materias de votação
para as Eleições Municipais 2020, sobretudo pela falta de
veículos, pessoal, tempo e experiência em logística, diante do
extenso espaço territorial abrangido por esta Zona (4
Municípios).

Desta forma, OPINO pela manutenção dos serviços
de contratação e logística de transporte de urnas eletrônicas,
cabinas de votação e materiais Eleições 2020 pelo egrégio
Tribunal Regional Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS BECKHAUSER DE FREITAS, Juiz
Eleitoral, em 12/02/2020, às 10:14, 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
0655760 e o código CRC 240580BC.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655760v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 712 - TRE-AL/50ª ZE

Prezados,
Em atenção ao Despacho 0653609, informo a IMPOSSIBILIDADE

de esta unidade eleitoral (catório da 50ª ZE) responsabilizar-se pelo
gerenciamento da logística de transporte de urnas e mídias nas eleições de
2020, pelas razões notórias já mencionadas pelas demais zonas eleitorais.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MICHAEL LIMA SOARES, Chefe de
Cartório, em 12/02/2020, às 11:03, 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
0655782 e o código CRC A228A091.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655782v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 713 - TRE-AL/39ª ZE

 
Senhores,
 
Em resposta ao Despacho SPLOG (0653609),

considerando que atualmente atuo como Chefe de Cartório
Substituta desta 39ª ZE, apresento as seguintes
considerações quanto a assumir a responsabilidade pela
logística de deslocamento das urnas eletrônicas e mídias relativas ao
pleito eleitoral.

A princípio, informo que a 39ª Zona Eleitoral possui três
municípios, entretanto, o Cartório Eleitoral conta com apenas
uma servidora efetiva, o que inviabiliza, sobremaneira, o
gerenciamento relativo ao transporte das urnas eletrônicas e mídias. 

Cabe ressaltar que o pleito municipal demanda intensas
atividades a serem realizadas pela unidade cartorária. As funções
caracterísitcas do dia da eleição exigem dedicação integral dos
servidores do cartório eleitoral para as demandas de gerenciamento
do pleito. 

O transporte das urnas e mídias exige logística específica
para cumprimento de prazos e roteiros pré-determinados, o que
denota a relevância e complexidade desta atividade.

Tal atividade era de responsabilidade dos Correios, o que
fornecia aos cartórios necessária segurança no transporte, pois a
empresa, justamente por força de sua características e finalidade
institucional, detinha conhecimento suficiente de todas as
localidades e exercia a tarefa com muita presteza e responsabilidade,
por meio de seus próprios funcionários, que, em regra, residem nos
municípios.

Recentemente, vimos o afastamento dos correios e a
habilitação de novas empresas para a realização do transporte de
mídias. Enquanto servidora lotada no Posto de Atendimento da 40ª
ZE e responsável pelo planejamento e organização no pleito de 2018,
considero que tal mudança trouxe consigo alguns transtornos, pois a
contratada, ao menos naquela unidade, deixou a desejar em todas as
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etapas do contrato, resultando no atraso da apuração e divulgação
dos resultados.

Diante de todo o exposto, concluo que a 39ª Zona
Eleitoral não possui condições de assumir o planejamento logístico
de entrega e recolhimento de urnas eletrônicas para as Eleições
Municipais 2020, sobretudo, em decorrência do grande volume de
atividades que são desenvolvidas durante todo o período eleitoral.

É o que me cumpre informar.
 
 

ARIANE ARCANJO DE SOUZA
Chefe de Cartório Substituta - 39ª ZE

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por ARIANE ARCANJO DE SOUZA AMORIM,
Chefe de Cartório Substituta, em 12/02/2020, às 13:04, 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
0655783 e o código CRC E39AC103.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655783v15
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 715 - TRE-AL/1ª ZE

Senhores Gestores,

Em resposta ao contido no despacho SPLOG (0653609), informo que este
Cartório da 1ª Zona Eleitoral  não tem condições de assumir os trabalhos de
entrega e recolhimento de urnas eletrônicas e materiais relativos às Eleições
Municipais de 2020. Faltam-nos veículos, pessoal, tempo e experiência em
logística, diante da abrangência  territorial e grande quantidade de seções
eleitorais, pois temos 53 (cinquenta e três) locais de votação e 332 sessões
eleitorais.
Deve-se ressaltar que na véspera da eleição, o cartório está concentrado em
atividades consideradas indelegáveis, tais como: arrumação das seções,
verificação e conferências das urnas eletrônicas, últimas orientações para os
presidentes de mesa, etc. No dia da eleição, por sua vez,  o trabalho do
cartório direciona-se em resolver as demandas que surgem do decorrer das
votações: problemas de urnas, situações com mesários, eleitores e candidatos,
etc.  Ao final do dia da eleição, o cartório auxilia aos mesários no
encerramento das votações,  bem como prepara o ambiente para receber e
transmitir as mídias e recepcionar os materiais de votação (BU, atas,
zerésima).
Dessa forma, é de se  concluir pela inviabilidade em assumir demandas que
podem ser transferidas a terceiros devidamente qualificados, através de
licitação. Entende-se, salvo melhor juízo, que aceitar tal responsabilidade pode
significar o comprometimento de tarefas que são, de fato, competência do
cartório e, portanto, indelegáveis.
Por fim, é oportuno salientar a realidade que esta zona enfrenta, eis que,
apesar de abranger 53 (cinquenta e três) locais de votação, contamos com
apenas possui 03 servidores efetivos, o que de, forma inconstestável, impede a
assunção de incumbência já exercida por este Regional.

Documento assinado eletronicamente por KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES,
Chefe de Cartório, em 12/02/2020, às 11:55, 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
0655807 e o código CRC 768B8B43.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655807v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 717 - TRE-AL/54ª ZE

Ilustríssimos Senhores Gestores,

Em atendimento ao questionado no documento nº 0652396, bem como em atenção ao
despacho SPLOG 0653609, informamos que o Cartório desta 54ª Zona Eleitoral, não
tem como assumir o planejamento logístico de entrega e recolhimento de urnas
eletrônicas, cabinas de votação e demais materias de votação para as Eleições
Municipais 2020, em razão do grande volume desses materias utilizados por esta Zona
Eleitoral, da enorme extenção territorial que abrange, da necessidade de deslocar
servidores de outras atribuições referentes ao Pleito, para ficar exclusivamante a cargo
do processo, diante da sua complexidade.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA
JÚNIOR, Chefe de Cartório, em 12/02/2020, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0655818 e o código CRC E6F41328.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655818v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 718 - TRE-AL/34ª ZE

Em atendimento ao contido no Despacho SPLOG (0653609), informo que este Cartório
da 34ª Zona Eleitoral não tem condições de assumir os trabalhos de entrega e
recolhimento de urnas eletrônicas e materiais relativos às Eleições Municipais de 2020,
pelas razões expostas a seguir:

Sabe-se que durante o período eleitoral são inúmeras as atividades de responsabilidade
dos cartórios, tais como: gestão do cadastro nacional de eleitores, organização das
MRVs (mesários, organização dos mateiras necessários para funcionamento das MRVs,
revisão dos cadernos de votação e inclusão dos suspensos e falecidos após o
fechamento do cadastro...), treinamento de mesários e administradores/auxiliares de
prédio, acompanhamento dos mecanismos de denúncias eleitorais, fiscalização das
propagandas eleitorais, vistorias prévias nos locais de votação e providências
necessárias para promoção de sua readequação, a coordenação de todas as ações de
atendimento ao eleitorado, recepção e transmissão dos resultados das votações, entre
outras tarefas.

Em se tratando de eleições municipais, as demandas se tornam ainda maiores com o
processamento dos pedidos de registro de candidatura e das inúmeras
representações. Sem contar com toda animosidade de uma eleição municipal, a qual
deve ser cuidadosamente administrada pelo Juízo Eleitoral.

É relevante destacar, ainda, a recente implementação do Processo Judicial Eletrônico –
PJE na 1ª instância, o que já demanda um grande empenho por parte dos servidores de
cartório.

Entende este Cartório Eleitoral que o transporte de urnas eletrônicas não envolve
apenas o dia da eleição, mas todo um estudo. Envolve planejamento, execução,
controle, movimentação e sobretudo o transporte eficiente das urnas e das mídias de
resultado, necessitando, assim, de uma ampla experiência em logística.

O TRE/AL possui setores que há anos estão envolvidos em tal tarefa, e com uma vasta
experiência, não havendo, portanto, qualquer motivo para descontinuidade da
contratação e gerenciamento do serviço pelo Tribunal.

Teotônio Vilela, 12 de fevereiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por VANINE MARSIGLIA DOREA, Chefe de
Cartório Substituta, em 12/02/2020, às 12:28, 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
0655819 e o código CRC C4D055FE.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655819v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2020.
Aos Senhores Gestores para análise das

manifestações.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 12/02/2020, 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
0655996 e o código CRC 80AABF32.

0010887-75.2019.6.02.8000 0655996v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 739 - TRE-AL/47ª ZE

Senhores Gestores,
 
Em atenção ao Despacho SPLOG 0653609, informamos que este cartório se
manifesta de forma contrária à implementação de logística própria para o
transporte de urnas e mídias, considerando, inclusive, as diversas razões
detalhadas por outras zonas.
Entendemos que parte dos problemas relatados podem ser solucionados
mediante reunião prévia envolvendo o cartório e o responsável pela
contratada, a qual deveria apresentar nesse momento, as planilhas com todos
os veículos que serão utilizados, bem como os nomes das pessoas que
executarão as diversas etapas do processo.
Sugerimos ainda, que haja a possibilidade de serem promovidos ajustes nas
etapas previstas em contrato, para eventuais adequações que o juízo entenda
necessárias ao bom andamento dos trabalhos, considerando a real situação
das diversas zonas eleitorais.
Campo Alegre, 13 de fevereiro de 2020.
José Sali Soares
Chefe de cartório

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ SALI SOARES, Chefe de Cartório, em
13/02/2020, às 08:09, 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
0656267 e o código CRC 6F87D9CC.

0010887-75.2019.6.02.8000 0656267v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 742 - TRE-AL/14ª ZE

ASSUNTO: Consulta SEI nº 0010887-75.2019.6.02.8000 sobre a possibilidade dos
cartórios eleitorais arcarem com a responsabilidade da logística com urnas, mídias de
resultado, cabinas de votação,etc.

Informo que este juízo não tem condições de cumprir com a organização da logística
de urnas e demais materiais para os cinco municípios que o compõem.
A correta distribuição das urnas importa em se ter no sábado antes do dia da eleição
um carro utilitário para cada município (pelo menos), dimensionado para a quantidade
de urnas transportadas, com carregadores e motoristas que conheçam os locais de
votação e uma rota de entrega e recolhimento mais rápida possível. O número de
pessoas envolvido é muito grande e todos os servidores, requisitados e técnicos de
urna - espero que ainda existam para estas eleições! - tem suas tarefas a cumprir no
dia. Ligar e desligar as urnas, ver tabela de referência, etc. No domingo após as
eleições recebemos as urnas, fazemos apuração, recuperação quando algum BU não
consegue ser impresso, emitimos as atas e relatórios diversos para que a eleição possa
ser concluída.
Coordenar um processo tão grande e específico como a logística das urnas no sábado
e no domingo após as eleições é impossível no formato em que trabalhamos
atualmente: Um quadro com 4 servidores, sendo uma lotada precaria e
provisoriamente, 4 requisitados e um número incerto de técnicos de urna que vem
diminuindo ano a ano.
Lembrando que não consta no processo se esta responsabilidade viria com dotação
orçamentária para ser cumprida, o que demandaria ainda mais responsabilidades
relativas a assinaturas de contratos, pagamentos, recolhimento de impostos,
prestação de contas, etc.
Até 2016 o Tribunal contratava os correios para realizar esta tarefa com bastante
eficiência. Em 2018 a empresa contratada para este fim se mostrou desorganizada, os
carregadores não tinham treinamento e carregavam as urnas sem um carrinho, sem o
necessário cuidado que elas precisam e, em Japaratinga, o motorista se perdeu com as
urnas após a Eleição. Fato que só não foi um problema maior porque uma técnica de
urna seguia a van conseguiu trazê-lo de volta pra rota. Foi uma preocupação grande!
Isso porque o representante da empresa nesta ZE resolveu se apresentar duas
semanas antes da eleição e pudemos traçar algumas linhas de trabalho. Em outras
zonas o pessoal da transportadora só se apresentou na sexta ou no sábado da
semana da eleição.
Ante o exposto, concluo afirmando que a logística de transporte de urnas e materiais
de eleição deve continuar sob a responsabilidade do Tribunal e que, em nossa
experiência com eleitções anteriores, os correios tem a estrutura, a expertise e o
pessoal necessário para cumprir com essa tarefa da melhor e mais eficiente forma
possível.
Entendemos ainda, que parte dos problemas relatados podem ser solucionados
mediante reunião prévia envolvendo o cartório e o responsável pela contratada, a qual
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deveria apresentar nesse momento, as planilhas com todos os veículos que serão
utilizados, bem como os nomes e contatos das pessoas que executarão as diversas
etapas do processo.
Por fim, sugerimos que haja a possibilidade de serem promovidos ajustes nas etapas
previstas em contrato, para eventuais adequações que o juízo entenda necessárias ao
bom andamento dos trabalhos, considerando a real situação das diversas zonas
eleitorais.
Respeitosamente,     

Marília Moura de Andrade Bezerra
Chefe de Cartório da 14ª ZE
 

Documento assinado eletronicamente por MARÍLIA MOURA DE ANDRADE BEZERRA,
Chefe de Cartório, em 13/02/2020, às 09:42, 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
0656294 e o código CRC 29448376.

0010887-75.2019.6.02.8000 0656294v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua do Varadouro nº 531 - Bairro Centro - CEP 57900-000 - Porto Calvo - AL

 

DESPACHO

Porto Calvo, 13 de fevereiro de 2020.

Em resposta  ao questionamento elaborado no Despacho CPPE 0652396,
INFORMO que o Cartório da 14ª Zona Eleitoral não possui condições de assumir o
planejamento logístico de entrega e recolhimento de urnas eletrônicas, cabinas de
votação e demais materias de votação para as Eleições Municipais 2020, pelo fato de
que a 14ª Zona Eleitoral é formada por 5 municípios, com distâncias e acessibilidades
diferentes entre si e, principalmente,  pela falta de infra estrutura de pessoal e de
transporte  

Desta forma, OPINO pela manutenção dos serviços de contratação e logística de
transporte de urnas eletrônicas, cabinas de votação e materiais Eleições 2020 pelo
egrégio Tribunal Regional Eleitoral, incluindo as sugestões de contato com os
responsáveis pelo transporte com antecedência.

Documento assinado eletronicamente por LÍVIA MARIA MATTOS MELO LIMA, Juiz
Eleitoral, em 21/05/2020, às 10:59, 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
0656300 e o código CRC C89C435D.

0010887-75.2019.6.02.8000 0656300v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, nº 502 - Bairro Santa Luzia - CEP 57200-000 - Penedo - AL

 

DESPACHO

Penedo, 13 de fevereiro de 2020.
Em resposta ao questionamento elaborado no Despacho CPPE

0652396, Informo que o Cartório desta 13ª Zona Eleitoral não possui condições
de assumir o planejamento logístico de entrega e recolhimento de urnas
eletrônicas, cabinas de votação e demais materias de votação para as Eleições
Municipais 2020, sobretudo pela falta de veículos, pessoal, tempo e
experiência em logística, sobremodo pelo extenso espaço territorial desta
zona, abrangido pelas cidades de Penedo e Piaçabuçu. .

Assim sendo, entendo pela manutenção dos serviços de logística
na forma como sempre foram executados, ou seja, mediante contratação por
esse egrégio Tribunal Regional Eleitoral.
 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDEMIRO AVELINO DE SOUZA, Juiz
Eleitoral, em 20/03/2020, às 10:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656314 e o código CRC 51CC0CA5.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 765 - TRE-AL/28ª ZE

Em resposta ao solicitado no Despacho SPLOG (0653609), informo que a 28ª Zona
Eleitoral que abrange os Municípios de Quebrangulo,Paulo Jacinto, Chã Preta e Belém
não possui condições de assumir o planejamento logístico de entrega e recolhimento de
urnas eletrônicas, cabinas de votação e demais materiais de votação para as Eleições
Municipais 2020. Isto porque com o advento do rezoneamento esta unidade eleitoral
recebeu termos(Chã Preta e Belém) mas não recebeu força de trabalho o que torna
inviável a inclusão de novas atividades nos dias que antecedem as eleições.Informo, de
outro lado, que a intenção de reformular o modo como as atividades em geral devem
ser desempenhadas nas eleições demonstram o desejo de melhoria, mas dadas as
peculiaridades desta Zona Eleitoral não vejo como assumir a responsabilidade sugerida.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO LUIZ DE MORAES GUERRA
JÚNIOR, Chefe de Cartório, em 14/02/2020, às 07:53, 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
0656829 e o código CRC 4DB6F37D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 767 - TRE-AL/16ª ZE

Em atendimento ao contido no Despacho SPLOG (0653609), informo que este Cartório
da 16ª Zona Eleitoral não tem condições de assumir os trabalhos de entrega e
recolhimento de urnas eletrônicas e materiais relativos às Eleições Municipais de 2020.

Inicialmente pelo fato de com o advento do rezoneamento houve o acréscimo do
município de Colônia Leopoldina, cujo distância e acesso inviabilizão qualquer idéia de
distribuição de urnas e outros materias partindo do cartório eleitoral.

Além disso, este cartório eleitoral possui 2 servidores efetivos e 2 requisitados, não
sendo possível em época de Eleição, principalmente Municipal, assumir novas
atribuições, especialmemte considerando a complexidade que seria organizar e realizar
a distribuição das urnas e outros materiais tendo inúmeras tarefas a serem
desenvolvidas ao mesmo tempo com um quadro tão diminuto de servidores.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO COSTA ROMÃO SILVA, Chefe de
Cartório Substituto, em 14/02/2020, às 08:30, 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
0656871 e o código CRC 4CAE7F6E.

0010887-75.2019.6.02.8000 0656871v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 776 - TRE-AL/9ª ZE

Em atenção ao despacho SPLOG 0653609, informo que este Juízo
não dispõe de estrutura e tampouco quadro de servidores suficientes à
assunção da responsabilidade de distribuição de urnas na véspera do pleito
municipal e recolhimento de urnas e mídas no dia da eleição, visto que esta 9ª
Zona abrange três municípios, cada qual com suas particularidades.

Enfatizo que esta tarefa, nesta 9ª ZE/AL, sempre foi
desempenhada por empresa contratada por este Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas e, até o último sufrágio, não houve ocorrências ou falhas
relevantes a serem mencionadas.

Por outro lado, observo que apenas a tarefa de recolhimento de
MÍDIAS NA CIDADE DE BRANQUINHA poderá ficar a cargo deste Juízo, pois a
votação ocorre em apenas duas escolas localizadas na mesma região, sendo
que o ponto de transmissão funciona em uma delas. No demais (recolhimento
de urnas e recolhimento de urnas e mídias nas demais cidades), recomenda-se
que seja realizado por empresa contratada.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por FABRÍCIO DE OLIVEIRA PIMENTEL, Chefe
de Cartório, em 14/02/2020, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656963 e o código CRC CD0A4AF4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 779 - TRE-AL/7ª ZE

Em atendimento à solicitação contida no documento nº 0652396, informo que o
Cartório da 7ª Zona Eleitoral, não tem condições de assumir o planejamento logístico
de entrega e recolhimento de urnas eletrônicas, cabinas de votação e demais materias
de votação para as Eleições Municipais 2020, devido ao grande volume de serviços já
assumidos pelos servidores deste cartório durante todo o período eleitoral.

Atenciosamente,

Ivana Maria Costa Melo
Técnico Judiciário - 7ªZE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por IVANA MARIA COSTA MELO, Técnico
Judiciário, em 14/02/2020, às 10:05, 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
0656988 e o código CRC D3520489.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua C, nº 167 - Bairro Comendador Tércio Wanderley - CEP 57230-000 - Coruripe - AL

Conjunto Habitacional Rubens Wanderley

 

DESPACHO

Coruripe, 14 de fevereiro de 2020.
Manifesto-me pela impossibilidade absoluta de

assumir a responsabilidade da logística de entrega e
recolhimento de urnas eletrônicas, cabinas de votação e
demais materiais de votação para as eleições municipais de
2020.

Documento assinado eletronicamente por MAURO BALDINI, Juiz Eleitoral, em
14/02/2020, às 10:31, 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
0657026 e o código CRC AD98E944.

0010887-75.2019.6.02.8000 0657026v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 784 - TRE-AL/3ª ZE

Em atendimento ao despacho (evento SEI nº 0652396), informo que esta 3ª Zona
Eleitoral, se encontra impossibilitada  de assumir a responsabilidade da logística de
entrega e recolhimento de urnas eletrônicas, cabinas de votação e demais materiais de
votação para as eleições municipais de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO ALVES FILHO, Chefe de Cartório, em
14/02/2020, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657127 e o código CRC 601361A7.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 3ª Zona Eleitoral

 

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2020.

Em resposta ao despacho (evento SEI nº 0652396) e de acordo com a informação da
Chefia Cartorária desta 3ª Zona Eleitoral (evento SEI nº 0657127), opino pela
manutenção dos serviços de contratação e logística de transporte de urnas
eletrônicas, cabinas de votação e materiais Eleições 2020 pelo egrégio Tribunal Regional
Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO JORGE MELRO CANSANÇÃO, Juiz
Eleitoral, em 14/02/2020, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657180 e o código CRC 60827E6E.

0010887-75.2019.6.02.8000 0657180v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Praça Osman Costa Pino S/N - Bairro Centro - CEP 57860-000 - São José da Laje - AL

 

DESPACHO

São José da Laje, 17 de fevereiro de 2020.
Tendo em vista as razões expressadas pela Chefia

do Cartório desta Zona Eleitoral (0656871), este juízo opina
pela impossibilidade de assumir a responsabilidade na
distribuição das urnas eletrônicas e demais materiais
necessários para realização do pleito eleitoral de 2020, bem
como pela manutenção dos serviços de transporte por uma
empresa contratada pelo egrégio Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ALBERTO RAMOS, Juiz Eleitoral, em
17/02/2020, às 11:08, 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
0657363 e o código CRC D2DB1CEF.

0010887-75.2019.6.02.8000 0657363v1
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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 fevereiro de 2020.
Ciente acerca das diretrizes tomadas para as

futuras definições objeto dos presentes autos.
Determino o encaminhamento dos presentes autos

aos gestores da contratação para compilação das informações
ora anexadas, após o que deverão ser submetidos à Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições - CPPE, para que, 
de posse das informações assentadas, dar continuidade ao
feito e definir a logística adequada a ser emcampada no que
concerne ao transporte de urnas eletrônicas, cabinas de
votação e materiais nas Eleições 2020 pelo egrégio Tribunal
Regional Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/02/2020, às 12:22, 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
0658077 e o código CRC 04EBC6BA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 920 - TRE-AL/21ª ZE

Em atenção à consulta formulada e contida no Despacho
SPLOG 0653609 sobre a possibilidade da logistica de transporte de
urnas e mídias, nas eleições/2020, ser realizada por este
Juízo, informamos que esta Unidade Cartórária da 21ª Zona Eleitoral 
não tem condições de assumir mais este encargo de tamanha
complexidade, por duas razões, entre outras: o número reduzido de
servidores que atuam na Unidade, somado à afluência de atividades
que envolvem os preparativos de uma eleição Municipal, o que já
sobrecarregam sobremaneira os servidores.

É o que tenho a expor, certo de contar com a
compreensão dos senhores.

Atenciosamente.
Chefe do cartório em substituição
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS ROCHA RAMALHO DE
AZEVEDO, Chefe de Cartório, em 07/07/2020, às 13:28, 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
0659480 e o código CRC 5E1ADB30.

0010887-75.2019.6.02.8000 0659480v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1007 - TRE-AL/PRE/DG/STI/CSELE/SPLOG

Sr. Presidente da Comissão Planejamento de Pleitos Eleitorais,
Retorno os autos a essa Comissão após a consulta efetuada aos

cartórios eleitorais e transcorrido o prazo de 10 (dez) dias estipulado para
resposta acerca da possibilidade de adoção de logística própria de
distribuição e recolhimento das urnas, cabinas de votação, mídias e material
de apuração das seções.

Conforme registro nos autos, 35 Cartórios Eleitorais se
manifestaram a respeito do questionamento desta Comissão e, desses, a
totalidade indicou não poder assumir essa responsabilidade, por diversos
motivos.

As principais dificuldades relacionadas pelos cartórios foram:

Quantidade insuficiente de servidores quadro na sede do Cartório
Eleitoral;
Quantidade insuficiente de servidores requisitados na sede do
Cartório Eleitoral;
Acúmulo de atividades no dia da eleição e atividades prévias
relativas à fiscalização eleitoral e planejamento;
Aumento da quantidade de municípios na Zonas Eleitorais, em
virtude do rezoneamento de 2017, estando grande parte das
Zonas Eleitorais com 4 ou 5 municípios, e ainda as que abrangem
de 1 a 3 municípios possuírem locais de votação de difícil acesso
(distritos, povoados);
Exigência de uma logística específica para cumprimento de prazos
e roteiros;
Opção pela contratação da ECT (Correios), a exemplo de diversos
tribunais;
Logística personalizada para cada zona;
Necessidade de desenvolvimento de “plano de atividade”, vistoria
dos veículos, mapeamento dos locais de votação e definição de
prioridade de recolhimento;
Péssima experiência com a contratação de 2018;
Trabalho de logística que fica exclusivamente a cargo da Zona
Eleitoral em alguns Regionais, ficar restrito a acompanhamento e
fiscalização. Todas as atividades que antecedem esses dois dias
continuam sendo feitas pela Administração;
Prazo contratual elevado para conclusão do transporte;
Ausência de veículos para contingência;
Capacidade de carga dos veículos.

Nas informações há ainda alguns pleitos, resumidos abaixo,
pedindo que:

A Administração continue a desempenhar a contratação, a
promoção da logística, o levantamento, o planejamento, a
execução e a fiscalização de todos os atos relativos ao transporte
das urnas, de mídias e de demais materiais da eleição;
Não seja feita a transferência de responsabilidade para os cartórios
eleitorais;
Os NAAD possam auxiliar na logística;
Seja contratada uma empresa com experiência em transporte de
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urnas.

Algumas das observações postas fogem à competência dessa
gestão, cabendo análise pela Administração. Em outras, mais técnicas e
voltadas diretamente para o transporte de urnas na véspera e no dia da
eleição, percebe-se um certo desalinho entre os motivos elencados pelos
Cartórios Eleitorais e o planejamento proposto.

Essa percepção torna-se mais evidente quando se lê na
informação 697 (evento 0655708) o seguinte trecho:

“Não sei o formato em que este repasse foi pensado,
porém, é certo que nos traria horas de dedicação na
procura de colaboradores, entrega de documentos,
digitalização dos mesmos, repasse de orientações,
planejamento, acompanhamento e execução”

Assim, talvez seja melhor, ao invés de debater cada um dos
pontos relacionados, tentar uma explanação geral do contexto, no intuito de
esclarecer a proposta, começando pela composição das Zonas Eleitorais de
Alagoas.

 

1. COMPOSIÇÃO DAS ZONAS ELEITORAIS DO ESTADO DE ALAGOAS

O Estado de Alagoas é composto por 102 municípios, atendidos
pela Justiça Eleitoral através de 42 Zonas Eleitorais. Desses 102 municípios, 2
são divididos em mais de 1 zona eleitoral, a saber, Arapiraca (2 zonas) e
Maceió (5 zonas). Abaixo a distribuição das demais zonas.

O gráfico abaixo demonstra a quantidade de zonas em relação a
quantidade de municípios abrangidos.

Vemos portanto que 9 zonas abrangem 1 município (Maceió, com
as 1ª, 2ª, 3ª, 33ª e 54ª; Arapiraca com a 22ª e 55ª; Palmeira dos Índios, com a
10ª ZE e Rio Largo, com a 15ª ZE); 12 zonas abrangem 2 municípios; 11 zonas
abrangem 3 municípios; 9 zonas abrangem 4 municípios e 1 zona abrange 5
municípios.

Além disso, o eleitorado é organizado em 6.994 seções eleitorais
que estão distribuídas nesses 102 municípios, compondo um total de 1.032
locais de votação, sendo que 119 destes estão em distritos ou povoados,
conforme registro no sistema ELO.

Apesar desses dados, eles não são tão relevantes para a
proposta em sí, pois a proposta se apoia na complexidade logística de cada
município.
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2. MUNICÍPIOS DE BAIXA COMPLEXIDADE LOGÍSTICA

Comecemos com a definição de logística, que segundo o
dicionário Houaiss é a "administração e organização dos pormenores de
qualquer operação". 

Assim, dos 102 municípios podemos identificar um grupo
específico que pode ser considerado de baixa complexidade logística quando
se leva em consideração a localização dos locais de votação. Aqui podemos
definir como baixa complexidade logística municípios com até 8 locais de
votação e cuja concentração desses locais, senão a totalidade mas pelo menos
grande parte, se dê em área urbana.

A tabela abaixo mostra a composição dos municípios, conforme a
quantidade de Locais de Votação

Pela tabela vemos que com 2 locais de votação temos 8
municípios, com 3 locais de votação temos 11 municípios, e assim por diante.

Assim, temos 75 municípios com até 8 locais de votação, ou seja
73,53% dos municípios do Estado, que correspondem a 369 locais de votação e
2.350 seções.

Essa seria a categoria proposta a ser adotada uma logística
própria pelos Cartórios, entendendo-se por logística própria a administração e
organização veículos que iriam entregar e recolher as urnas e materiais
correlatos nesses municípios.

Municípios com mais de 8 locais de votação ou com locais de
votação que impliquem na construção de rotas ramificadas (distritos e
povoados em direções diversas) estariam excluídos dessa categoria.
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Essa caracterização torna-se de mais fácil entendimento quando
são apresentados alguns municípios que atenderiam a esses critérios,
conforme abaixo:

 

Feliz Deserto, com 9 seções divididas em 2 locais
de votação, em zona urbana, com maior distância
entre os locais de aproximadamente 356m

Taquarana, com 33 seções divididos em 3 locais de
votação, em zona urbana, com maior distância
entre locais de aproximadamente 818m

  

Olho d’Água Grande, com 12 seções divididas em
4 locais de votação, em zona urbana, com maior
distância entre locais de aproximadamente 656m

Piaçabuçu, com 33 seções divididas em 6 locais de
votação, 5 em zona urbana e 1 em povoado, com
maior distância entre locais de aproximadamente
495m e povoado a 18km
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Senador Rui Palmeira, com 24 seções divididas em
6 locais de votação (o 2º marcador de cima pra
baixo é duplo, pela proximidade dos locais), em
zona urbana, com maior distância entre locais de
aproximadamente 1,4km

Capela, com 33 seções divididas em 6 locais de
votação, em zona urbana, com maior distância
entre locais de aproximadamente 983m

E abaixo exemplos de municípios que, apesar de terem até 8
locais de votação, não seriam abrangidos pela proposta.

Igreja Nova, com 42 seções divididas em 8 locais
de votação, 2 em área urbana e 6 em povoados
espalhados.

Feira Grande, com 43 seções divididas em 6 locais
de votação, 3 na zona urbana e 3 em povoados
espalhados.

Esses são alguns exemplos de aderência e não aderência dos
municípios conforme os critérios propostos.

 

3. ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES ANTERIORES

Desde que a votação informatizada criou essa demanda, em 1996,
a distribuição e recolhimento das urnas em Alagoas quase sempre coube à
ECT (Correios).

Fugiram a esta regra as Eleições de 2006 e 2018, quando foram
contratadas, respectivamente, as empresas CONFIANÇA MUDANÇAS E
TRANSPORTES LTDA e a RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, que
sagraram-se vencedoras de processos licitatórios.

Temos então que último ano em que a ECT atuou nas eleições
alagoanas foi em 2016, e é também desde 2016 que este subscritor é co-gestor
deste contrato, tendo vivenciado ambas situações, ou seja, a participação e a
não participação da ECT no processo.
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Em 2016, já na elaboração do Termo de Referência, percebeu-se
uma certa dificuldade na alteração das condições da prestação de serviços
pela ECT. Quando se tentava redução no tempo da entrega a ECT sinalizava
com aumento de custos (mais rotas, mais veículos, maior custo); coleta de
materiais correlatos (cabinas, material da seção) implicava em aumento de
custos (mesmo havendo espaço nos veículos seria cobrado volume extra); no
entanto quando se informava a eliminação de um local de votação (por meio de
alocação provisória) isso não implicava em redução de custos (um endereço a
menos a ser visitado, custo mantido); de igual forma a redução de seções
eleitorais (agregações) também não resultavam em redução de custos
(volumes a menos a serem recolhidos, mesmo custo), ou seja, não se
identificava clareza nos critérios e nas métricas, não sendo apresentado o que
poderia onerar e o que poderia reduzir os custos. As planilhas apresentadas
eram custos globais por etapas, e não custos individualizados por transporte,
até mesmo porque a ECT não se apresentava como uma empresa
transportadora dos volumes, e sim como um operador logístico.

Pois bem, em 2016 foi firmada contratação direta com a ECT, no
entanto, por força do Acórdão 1.800/2016-TCU-Plenário, o TRE-AL tinha ciência
que as contratações dessa natureza para as eleições seguintes haveriam de
ser feitas por meio de licitação.

Em 2018 o novo termo de referência não tentava grandes
inovações, visto que estávamos saindo de uma contratação que por anos foi
executada pela ECT e não era momento para adicionar fatores de risco a já
preocupante contratação, visto que estaríamos novamente experimentando o
mercado, e as lembranças de 2006 não eram boas nesse sentido. O Termo foi
elaborado de forma mais conservadora possível, praticamente nas mesmas
condições de 2016. O resultado foi uma contratação eficaz, mas com uma série
de insatisfações, conforme relatados no Processo SEI 0009825-
34.2018.6.02.8000.

 

4. LOGÍSTICA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DE PRAZOS E
ROTEIROS

Quanto a este ponto é preciso deixar claro que a proposta não é
a adoção de logística própria em 100% dos municípios.

Esclarecido isso, passemos à analise do objeto do contrato, que,
para melhor entendimento, pode ser resumido em dois momentos, como:

a. Envio de urnas e cabinas para os locais de votação, na véspera da
eleição;

b. Recolhimento das mídias, materiais de votação e urnas eletrônicas,
ao término dos trabalhos.

Conforme descrito no item 2 acima (Municípios de Baixa
Complexidade Logística) a proposta tornaria elegível para um transporte
próprio 75 municípios, abrangendo 369 locais de votação e 2.350 seções, ou
seja, em torno de 35% das seções eleitorais do Estado.

Essa ideia não é recente mas tomou mais força quando se viu
que vários problemas identificados na contratação de 2018 poderiam ser
rapidamente resolvidos caso os próprios cartórios tivessem maior autonomia
sobre os veículos. Certamente teria sido feito melhor e com menos stress, por
terem maior conhecimento dos momentos, das necessidades, dos acessos e
das especificidades de cada local de votação.

E, com toda a vênia, quando se fala em um “logística específica
para cumprimento de prazos e roteiros” a preocupação não se justifica.

Isso porque, se bem observado as características desses
municípios, constatamos com facilidade que a ordem de entrega e
recolhimento pouco alteraria o resultado da distribuição, ou seja, um
município que possui 3 locais de votação (A, B e C) próximos, a distribuição
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município que possui 3 locais de votação (A, B e C) próximos, a distribuição
poderia ocorrer no sentido ABC, ACB, BCA que as diferenças de desempenho
seriam mínimas. Não quer dizer que essas diferenças sejam totalmente
irrelevantes, somente não são determinantes para o sucesso da operação.

Podemos também verificar preocupação semelhante no trecho
abaixo, constante das informações 585 e 613 

"Vê-se que os Regionais do País que entendem que o
trabalho de logística fiquem a cargo, exclusivamente, da
zona eleitoral, penso que se referem às ações de
acompanhamento e fiscalização desenvolvidas na
véspera e no dia do pleito (entrega de urnas e ao final,
recolhimento de urnas/mídias e demais matérias), no
entanto, todas as atividades que antecedem a estes dois
dias, quais sejam, contratação das empresas no
município onde a zona possui sede, vistoria dos
veículos, reuniões com o responsável pela empresa,
apresentação de todo o trabalho que deve ser realizado
- dada as particularidades de cada região - vez que
estas precisam e devem estar alinhadas com toda
antecedência, devem continuar sendo feita pela
Administração, por meio de suas Unidades
administrativas que já atuam com larga experiência no
trato desses serviços, para que na véspera e no dia da
eleição, o trabalho possa ser realizado de modo a
atender aos anseios dos eleitores e da sociedade
alagoana como um todo."

A adoção de logística própria não seria para a contratação dos
recursos, e sim para a administração e organização dos recursos, a saber
veículos locados especificamente para o fim. Reuniões com os responsáveis
pelas empresas (tanto com eventual locadora como com a contratada para
execução do transporte nos municípios de maior complexidade) continuariam
ocorrendo, mas havemos de compreender que os assuntos são tratados em
escopos, e nem sempre o discutido entre a gestão e a contratada, definindo o
operacional, chega de forma clara ao agente da ponta, por diversos fatores,
tais como intermediários, linguagem, recursos de comunicação, tempo. Nesse
ponto a comunicação entre o TRE e os Cartórios é muito mais eficiente.

Até podemos fazer uma pausa para discutir uma das observações
mais frequentes dos cartórios relativos à contratação de 2018, relatando que
"os motoristas contratados vieram fazer a distribuição e o recolhimento das
urnas sem nenhum conhecimento prévio da logística. Em resumo: eles sabiam
o que iriam fazer, mas não como fazer " e "que no 2º turno como os motoristas
tiveram a orientação necessária por parte deste cartório eleitoral, os serviços
trasncorreram sem mais problemas".

Há de se esclarecer que desconhecimento do Processo Eleitoral e
da necessidade de serem observados alguns ritos formais não é nenhuma
novidade para a Justiça Eleitoral, principalmente quando se fala de uma
grande quantidade de contratados/requisitados, não sendo portanto uma
exclusividade dessa contratação.

A Eleição é um processo muito rico, que agrega muitas
informações, e entender todas as etapas e os motivos de como cada uma das
atividades são executadas torna-se praticamente impossível para esses
agentes, muitas vezes com uma área de atuação e tempo restrito. Isso
abrange técnicos de eleição, motoristas, transportadoras, eletricistas indo até
mesários e supervisores de locais de votação.

Por isso se torna claro a necessidade de segmentar informações
e dispô-las, cada uma a seu tempo, e as estritamente necessárias ao
desenvolvimento das atividades pertinentes à cada área de atuação desses
agentes.

Quanto a isso o trecho abaixo extraído da Informação 739 (evento
0656267) dá força e não diverge dessa sugestão

“Entendemos que parte dos problemas relatados podem
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ser solucionados mediante reunião prévia envolvendo o
cartório e o responsável pela contratada, a qual deveria
apresentar nesse momento, as planilhas com todos os
veículos que serão utilizados, bem como os nomes das
pessoas que executarão as diversas etapas do
processo.”

E ainda pelo exposto é preciso esclarecer o mito de que a ECT
seja presença constante nas logísticas dos TRE, por possuir “maior
experiência em eleições”.

Em resposta a consulta do TRE-PE, feita em 2017 na lista
nacional de logística, os TRE que responderam (SP, CE, RO, TO, MG, PA, RR,
RS, SC, SE, MA e DF) informaram não contratar a ECT, tendo a maioria deles
informado que essa distribuição fica a cargo dos Cartórios Eleitorais, por meio
de veículos requisitados ou contratados. Há de se esclarecer que alguns
desses TRE, muito maiores que o TRE-AL, executam esse transporte próprio
desde 2006.

Assim, não é que a ECT entenda mais de eleição do que um outro
contratado, o fato é que a ECT precisa ter domínio da sua atividade fim, afinal
ela é a responsável pelo envio e entrega de correspondências no país. No
entanto, nos contratos firmados com a ECT, eles sempre receberam, da
gestão, endereços de origem, endereços de destino e quantidades de volumes,
conforme as etapas, e atualizações de endereços (alocações provisórias) e
quantitativos (agregações). Com essas informações eles trabalham em cima do
prazo estipulado contratualmente para então fazer a definição de modal e os
quantitativos de veículos.

De igual forma a contratação de 2018 entregou os mesmos dados
à RIBAL, sendo que, face ao curto espaço entre a assinatura do contrato
(contrato assinado em 19.09.2018) e as eleições toda essa comunicação ficou
prejudicada.

Percebe-se isso pela diferença na execução entre o 1º e o 2º
turno de 2018, visualizada no gráfico constante no despacho 0471874,
integrante do Processo SEI 0009825-34.2018.6.02.8000.

 

5. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE

De forma driblar essas insatisfações, a proposta incluiria a
locação de veículos próprios (padrão van/furgão) por meio do Contrato de
Transporte Auxiliar.

Esses veículos seriam apresentados com vão livre (desprovidos
de bancos), motorista, auxiliar para carga/descarga, carrinho para transporte,
telefone celular para recebimento de ligações e quilometragem contratada
suficiente para atender as demandas da Zona Eleitoral na véspera e no dia da
eleição.

Obviamente tanto os veículos como os trabalhadores estariam
devidamente identificados, os carros por meio de faixas/adesivos e as equipes
por meio de coletes/camisetas/crachás.

Um exemplo de modelo de veículo que atenderia essa
necessidade é a FIAT/Ducato (um dos mais comuns na contratação de 2018),
cujas dimensões internas são de 2,86m x 1,39m x 1,88m (C x L x A) e como as
caixas de urna medem 0,45m x 0,55m x 0,25m (C x L x A), temos que um veículo
desses, desprovido dos bancos, poderia acomodar até 105 urnas.
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Foto ilustrativa, demonstrando
possível forma de transporte

Os cartórios receberiam, como de praxe no Contrato de
Transporte Auxiliar  e nas contratações anteriores (ECT ou RIBAL),
listagem dos motoristas, documentos de identificação, descrição da marca e
modelo dos veículos e respectivas placas, além de outras informações
consideradas relevantes ao longo do processo.

A Gestão Contratual continuaria sendo realizada pelo TRE-AL e a
Fiscalização, inerente ao local onde o contrato é executado, ficaria a cargo dos
Cartórios, como nos anos anteriores, sendo portanto infundado o receio dos
cartórios de ter que efetuar e gerir esse acordo.

Aos Cartórios caberia basicamente, além da fiscalização
contratual:

Informar os endereços dos Locais de Votação atualizado
(alocações temporárias);
Determinar o horário de apresentação dos motoristas e veículos
para entrega e recolhimento dos materiais;
Definir a ordem de entrega e recolhimento dos materiais.

Nesse ponto a fiscalização se daria sem alterações em relação
aos modelos anteriormente adotados e nem haveria repasse de atividades
relacionadas à gestão contratual.

Observa-se que as dificuldades relatadas pelos Chefes de
Cartório dizem respeito muito mais a fiscalização contratual que a definição da
logística e recolhimento. Ocorre que a fiscalização dos cartórios é necessária e
deve se fazer presente em qualquer modalidade contratual escolhida,
inclusive se o contrato se der com a ECT.

 

6. CICLO DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS PARA AS
ELEIÇÕES DO TRE-AL

Não há como falar do transporte das urnas sem falar da própria
urna em si, como se dá o ciclo de disponibilização para as eleições, as etapas
que antecedem o seu funcionamento na seção eleitoral.

É preciso destacar que, para viabilização das Eleições
Informatizadas, é necessário uma manutenção contínua nas Urnas Eletrônicas.

Isso pode ser observado no seguinte ciclo, destacadas as
principais etapas:
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Abaixo uma breve explanação de cada uma dessas etapas.
 

6.1. ARMAZENAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS

Não há receita pronta e nem sistemática estabelecida pelo TSE a
respeito do Sistema de Armazenamento das Urnas Eletrônicas a ser seguido.
Isso cabe às peculiaridades de cada Regional. No entanto os Regionais se
dividem em basicamente 3 tipos de armazenamento: Centralizado, Pólos e
Descentralizados.

Centralizado - Consiste em ter todas as urnas do Regional em um
único endereço, para a execução dos ciclos de manutenção
preventiva e também para as manutenções corretivas;
Pólos – Basicamente um sistema semi-centralizado, que é a opção
de alguns Regionais com maior área geográfica ou com uma
grande quantidade de Urnas Eletrônicas (acima de 10 mil). Possui
grande similaridade com o Centralizado, sendo que cada Pólo de
Armazenamento atende uma determinada região do estado, como
células;
Descentralizado - Significa que as urnas ficam permanentemente
nos Cartórios Eleitorais, onde passam pelas manutenções
preventivas e corretivas, inclusive fora do período eleitoral.

Aqui em Alagoas sempre optamos pelo armazenamento
centralizado, uma vez que nosso parque de urnas e a nossa localização
geográfica assim permite, ou seja, as urnas são mantidas por quase toda vida
útil no Galpão de Armazenamento das Urnas.

Até as Eleições de 2012 o TRE-AL enviava as urnas (seções mais
contingências) para os Cartórios Eleitorais poucos meses antes das eleições.
Essas urnas passavam por um último teste antes das eleições (efetuados pelos
Técnicos de Eleição) e no período oportuno eram preparadas e lacradas. Com
a implantação da Identificação Biométrica, e devido a diversas rupturas de
prazos de atendimento a chamados no interior, certificação de urnas, controle
de peças, entre outros, passamos, a partir de 2013, a efetuar todos os
chamados para manutenção preventiva e corretiva também de forma
centralizada, em um único endereço.

Hoje as urnas só são enviadas para os cartórios poucos dias
antes das eleições (em torno de 10 dias, já preparadas e lacradas) e retornam
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antes das eleições (em torno de 10 dias, já preparadas e lacradas) e retornam
tão logo haja disponibilidade de recolhimento, em torno de 20 dias após o
último turno das eleições.

 

6.2. PREPARAÇÃO DAS URNAS

A Preparação das Urnas para as eleições passa por dois
processos:

1. Geração das Mídias (Flash de Carga, Flash de Votação e Mídias de
Resultado);

2. Carga das Urnas.

São as mídias que, durante a Carga das Urnas, irão transferir
para as urnas as informações relativas às eleições, basicamente: sistemas
eleitorais oficiais (assinados digitalmente), data da eleição, candidatos,
eleitores, entre outros.

Tal qual o armazenamento, os Regionais também podem optar
por Geração de Mídias e Preparação das Urnas (um ou ambos) Centralizada,
em Pólos ou Descentralizadas.

Não há vinculação entre as sistemáticas de armazenamento das
urnas, de geração das mídias e a de preparação das urnas, ou seja, cada
Regional opta pela melhor forma e combinação.

Há Regionais que mantém as urnas centralizadas e as distribuem
alguns meses antes das eleições para os Cartórios Eleitorais para a
preparação (como era feito em Alagoas até 2012); outros Regionais que enviam
as mídias para que os Cartórios façam a Geração de Mídias na sede da Zona
Eleitoral e para que, num segundo momento, eles se dirijam para o Local de
Armazenamento Centralizado, ou Pólo de Armazenamento, para a carga das
Urnas; e há outros Regionais onde os Cartórios executam todos os
procedimentos, tanto a Geração das Mídias como a Carga das Urnas na
própria Sede. As combinações são diversas.

A opção do TRE-AL sempre foi pela Geração das Mídias de forma
centralizada. Já a Carga das Urnas, que até 2012 era feita de forma
descentralizada (nos cartórios), passou a ser centralizada em 2014, no Galpão
das Urnas.

Nesse ponto podemos dizer que a Carga das Urnas Centralizada
se demonstrou a melhor opção e trouxe diversas melhorias, tais como:

Padronização da forma de preparações das urnas;
Melhor aproveitamento dos prazos (cada vez menores);
Melhor utilização de recursos (urnas, mídias, suprimentos e
peças);
Equalização os percentuais de contingência entre as zonas (sem
déficits);
Eliminação de atrasos decorrentes dos consertos de urnas nos
cartórios eleitorais às vésperas das eleições evitando
comprometetimento das urnas de contingência;
Eliminação de situações de transferência de urnas entre zonas
eleitorais, que resultavam em dificuldades de controles
patrimoniais.

Essa Carga Centralizada consiste primeiramente da elaboração
de um cronograma sugerindo o dia e horário de preparação das urnas de cada
zona eleitoral para que cada uma das Zonas Eleitorais prepare todas as urnas
no mesmo dia, ou o mais rápido possível.

Durante a Carga, as urnas que apresentam defeitos são
imediatamente substituídas, não gerando déficit para a Zona e não
atrapalhando o cronograma de preparação, nem da Zona Eleitoral e nem das
demais, ou seja, ao fim do dia, a Zona Eleitoral está com 100% das urnas
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aprovadas, preparadas e lacradas. Só então é emitida a listagem para
transferência patrimonial dessas urnas, a cargo da SAD/COMAP/SEPAT, para
posterior encaminhamento para as Zonas Eleitorais, por meio da
SAD/COSEG/SAPEV.

Durante a carga das urnas, cada urna finalizada recebe uma
etiqueta de identificação, conforme modelo abaixo.

Etiqueta de identificação da Urna
Eletrônica

Após essa identificação a urna é colocada na caixa para
transporte e essa caixa, que possui uma área própria para identificação,
recebe uma “placa” de identificação conforme modelo abaixo para indicar a
que zona eleitoral pertence.

Face 1 (frente) da placa de identificação da caixa da urna eletrônica,
referente à etapa de transporte Galpão de Armazenamento-Cartório
Eleitoral

Essa placa contém informações do roteiro de distribuição, ordem
de entrega e quantidade de volumes (a ser seguido pela SAD/COSEG/SAPEV
quando da entrega das urnas nas Zonas Eleitorais), além de município, zona e
seção.

Esse Carga de Urnas Centralizada, em conjunto com análises
prévias de índices de defeitos observados nas manutenções preventivas e
corretivas, nos permitiu reduzir a cada ano a quantidade de defeitos durante a
votação e consequentemente a quantidade de contingências utilizadas. Por
exemplo, nas Eleições de 2018, tivemos 2,67% de urnas substituídas (desde a
preparação até o fim do 1º turno) contra 5,64% de substituição nas eleições de
2016.

 

6.3. DISTRIBUIÇÃO DAS URNAS PARA AS ZONAS ELEITORAIS

Após a carga as urnas (já lacradas e identificadas) são separadas
por roteiros, coletados os patrimônios e emitidos os termos de transferência
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pela SAD/COMAP/SEPAT. A partir de então as urnas ficam à disposição da
SAD/COSEG/SAPEV para envio às Zonas Eleitorais, conforme cronograma de
distribuição.

Quando as urnas chegam às Zonas Eleitorais, em geral por volta
de 10 dias antes das eleições, é feita a conferência patrimonial e a conferência
visual das informações constantes nas caixas, e cabe aos Técnicos de Eleição
(contratação temporária) a colocação de outra placa de identificação (no verso
da primeira), com informações destinadas Local de Votação onde a urna
deverá ser instalada. Essa placa identifica zona, seção e local de votação
(associado à uma figura, para melhor identificação), conforme modelo abaixo.

Face 2 (verso) da placa de identificação da caixa da urna eletrônica,
referente à etapa de transporte Cartório Eleitoral-Local de Votação.
O símbolo é por local de votação e serve para facilitar o
agrupamento das urnas.

Após essa organização os Técnicos de Eleição ligam as urnas
para novamente conferir se elas sofreram algum dano durante o transporte e
se estão preparadas corretamente (município, zona e seção, data da eleição,
data e hora) e se as informações constantes no sistema da urna coincidem com
as identificações de etiqueta e “placa”, devendo comunicar imediatamente
qualquer erro.

Terminado esse teste as urnas são novamente agrupadas por
local de votação para aguardar o transporte na véspera da votação.

 

6.4. ENVIO E RECOLHIMENTO DAS URNAS DOS LOCAIS DE
ARMAZENAMENTO PARA OS LOCAIS DE VOTAÇÃO

6.4.1. ENVIO (VÉSPERA DA ELEIÇÃO)

No sábado véspera da eleição a empresa contratada passa no
Local de Armazenamento da Zona Eleitoral, recolhe essas urnas e as
respectivas cabinas de votação e se dirige aos locais de votação, entregando
as urnas aos responsáveis designados pelo Cartório Eleitoral (supervisores de
locais).

Em geral acompanham esse transporte outra equipe dos
Cartórios, em outro veículo, com os Técnicos de Eleição, para a imediata
montagem das Seções Eleitorais.

Terminada a distribuição e a montagem das Seções Eleitorais os
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técnicos retornam para os seus postos.
Os mesários, no dia seguinte, encontram as seções prontas e

arrumadas.
 

6.4.2. DO INÍCIO AO TÉRMINO DA VOTAÇÃO

No início da votação os mesários ligam as urnas, imprimem as
zerésimas, efetuam as identificações dos mesários nas urnas e iniciam a
votação, às 8h.

Ao término da votação os mesários executam os procedimentos
próprios de finalização da seção, imprimindo Boletim de Urna (BU), conferindo
resultado e qualidade do BU, gravando o resultado nas Mídias de Resultado
(MR), identificando novamente os mesários na urna e desligando a urna.

As mídias, junto com o material essencial da seção (zerésima, Ata,
BU), são acondicionados em envelopes únicos (por local de votação,
preparados a cargo do Supervisor de Local) para envio aos pontos de
transmissão ou junta eleitoral, conforme o caso.

E as urnas são guardadas nas respectivas caixas e agrupadas no
local de votação, para posterior transporte.

 

6.4.3. RECOLHIMENTO DAS URNAS, ENVELOPES E CABINAS DE
VOTAÇÃO, DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO PARA AS JUNTAS
ELEITORAIS/PONTOS DE TRANSMISSÃO E LOCAIS DE

ARMAZENAMENTO

Anunciado o fim da votação no Local de Votação, com envelopes
lacrados e urnas acondicionadas nas suas respectivas caixas, a empresa é
acionada e recebe o aval para recolhimento dos envelopes das seções e das
urnas.

Na contratação para transporte demais materiais não são
recolhidos (cabinas de votação, materiais de expediente das seções, por
exemplo), conforme explicado no item 3 (Análise de Contratações Anteriores).

A não inclusão do recolhimento das cabinas de votação foi uma
decisão tomada dada a relação custo x benefício de adicionar novos volumes
ao contrato. A ECT, quando transportava esses volumes, cobrava como volume
extra, e o difícil agrupamento em volumes dessas cabinas gerava custos
imprevistos ao fim do contrato, pois num local de votação com 4 seções, se
fosse transportado um volume único com 4 cabinas custaria 1 transporte,
enquanto levar as mesmas 4 cabinas separadas custaria 4 transportes.

Some-se a isso a condição do transporte prioritário (domingo a
noite), onde o valor cobrado pelo transporte passava a ser bastante superior
ao do próprio item, ou seja, uma cabina que foi adquirida por R$ 5,20, em 2018,
teria o transporte calculado por volume, por volta de R$ 40,00.

Por esse motivo esse material foi retirado do rol de materiais a
serem transportados pelas empresas contratadas. Em 2016 no Termo de
Referência, para evitar qualquer mal entendimento, especificava que o
transporte seria para as caixas de urna (e o que estivesse dentro) e os
envelopes de mídias/materiais de apuração (também com o que estivesse
dentro). O recolhimento dos demais materiais, principalmente as cabinas,
passou a ficar a cargo dos Cartórios Eleitorais, por meio dos carros de apoio
(Contrato de Transporte Auxiliar).

Nesse ponto, no caso de locação de veículos ao invés de
contratação de empresa para transporte, os veículos poderiam trazer os
materiais que o cartório julgasse necessário, não haveria a restrição.

Aos supervisores de Local de Votação, ou responsável designado
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pelo Cartório Eleitoral, caberia essa triagem e organização, para entrega das
urnas e envelopes à empresa de transporte e evitando o transporte de
materiais que tornem o custo flutuante.

Por fim, uma curiosidade ainda a respeito do recolhimento de
mídias. O TRE-SC desde 2016 efetua o recolhimento das mídias da capital por
meio de ciclistas credenciados.

6.5. RECOLHIMENTO DAS URNAS DOS LOCAIS DE ARMAZENAMENTO
PARA O GALPÃO DE ARMAZENAMENTO

Finalizadas as Eleições, já com todas as urnas armazenadas nos
Locais de Armazenamento do interior, tão logo liberadas, a SAPEV providencia
então o recolhimento dessas urnas para o Galpão de Armazenamento.

 

7. ANÁLISE DO DINÂMICA ATUAL X PROPOSTA

Percebe-se então, conforme itens 6.1 e 6.2 (Armazenamento e
Preparação das Urnas, respectivamente), que as mudanças nem sempre tem a
intenção de prejudicar ou onerar as unidades cartorárias, pelo contrário, a
Carga de Urnas Centralizada, implantada em 2014, teve o caminho inverso e
foi absorvida principalmente pelas Secretarias do TRE, particularmente a SAD
e STI, de forma a alcançar o resultado mais favorável para a instituição e
traduzindo-se em maior controle e confiabilidade do processo.

Para viabilização dessa Carga Centralizada diversas análises e
simulações foram feitas e foi aplicado um esforço hercúleo de toda a equipe da
TI na sua implantação. No primeiro ano, em 2014, participaram ativamente
todos os servidores da TI, que antes eram deslocados para os NAT para
acompanhamento da preparação das urnas na abrangência, trabalharam
durante 10 dias seguidos no galpão das urnas, das 8h às 17h, ou mais, sem
regime de revezamento e na maioria do tempo em pé, acompanhando as
equipes.

O passo 6.4 (Envio e Recolhimento das Urnas para os Locais de
Votação) é o que seria notadamente modificado pela proposta, mas a exemplo
das cabinas de votação e materiais de seção, o transporte de materiais
correlatos à eleição poderia ser mais flexível e sob maior comando do cartório,
não demandando tanta burocracia e previsão contratual.

Os demais itens 6.3 e 6.5 (Envio e Recolhimento das Urnas para o
Galpão de Armazenamento), não sofreriam nenhuma alteração com a proposta
aqui apresentada.

 

8. MOTIVAÇÕES DA PROPOSTA

Essa proposta, cujos estudos são anteriores à 2017 e com
respaldo nas boas práticas e experiências de sucesso de outros
Regionais, partiu da observação de alguns pontos relativos às contratações
para Eleições de 2016 e 2018, em especial:

Impossibilidade de contratação direta da ECT;
Estabelecimento e aferição de métricas (por
veículo/roteiro/quilômetro/volume);
Redução de custos da contratação;

Some-se a isso à necessidade de eliminação/mitigação de pontos
negativos constantes de forma recorrente nas avaliações da contratação de
2018:

Pontualidade;
Falta de experiência da empresa;
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Falta de atenção ao carregamento;
Desconhecimento dos locais de votação;
Problemas de comunicação com o coordenador/supervisor;
Demora no 1º transporte (mídias de resultado);
Transporte único (mídias e urnas);
Desconhecimento prévio da logística;
Necessidade de intervenção do cartório;
Estado de conservação dos veículos;
Quantidade de veículos.

Aos cartórios é quase que inerente a fiscalização quanto a
critérios de pontualidade, atenção ao carregamento, dar conhecimento dos
locais de votação ao agente transportador e não precisariam sequer de
coordenador/supervisor para intermediar essa comunicação. A apresentação
dos objetivos seria apresentada diretamente aos agentes de transporte, que
automaticamente teriam conhecimento da logística.

Assim, não haveria praticamente alteração das atividades que
são realizadas, sendo apenas feitas sob um novo prisma.

E é por essa razão que a proposta se restringe aos municípios
considerados de baixa complexidade logística, na forma já mencionada acima.

 

8.1. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA DA ECT

Esse é o ponto que mais chama a atenção dessa contratação,
visto que notadamente a ECT, que mantém escritório em praticamente todas
as cidades, seria a escolha mais óbvia para a contratação. No entanto,
relembrando, por força do Acórdão 1.800/2016-TCU-Plenário, não há mais a
possibilidade de contratação direta da ECT pela Administração Pública para
prestação de serviços de logística cabendo, sem sombra de dúvidas, a
contratação por meio de procedimento licitatório.

Conforme já registrado neste Processo SEI pelo Sr. Secretário de
Administração, por meio do despacho 0647644, quando o TCU consignou a
ilegalidade de contratação direta da ECT pela Administração Pública para
“Serviços de Logística” a contratação da ECT só pôde ser mantida em 2016, de
forma direta, por não haver tempo hábil para licitação, mas já se sabia que não
poderia ser contratada na mesma modalidade para as eleições seguintes.

A conclusão do referido Acórdão diz que “Serviço de logística não
é serviço público (postal), mas sim atividade econômica em sentido estrito”.
Dessa forma, sendo atividade econômica, aplicam-se os princípios da livre
iniciativa e da livre concorrência, não restando portanto outra modalidade de
contratação pelo serviço público a não ser a licitação.

 

8.2. ESTABELECIMENTO E AFERIÇÃO DE MÉTRICAS

A ECT por várias eleições executou o transporte das eleições em
Alagoas, no entanto, por se apresentar como “Operador Logístico”, dificultava
o entendimento e estabelecimento de métricas das suas propostas para
avaliação dos custos. Os valores nem sempre ficavam claros, ou seja, não se
tinha ideia acerca de onde poderia ser reduzido custos e nem o que poderia
onerar o contrato.

Percebe-se isso claramente quando a primeira proposta enviada
pela ECT ao TRE-AL, para as Eleições de 2018, (evento 0413981)  apresenta o
valor de execução no montante de R$ 5.998.817,55, sendo R$ 2.999.408,78
para o 1º turno e R$ 2.999.408,78 para o 2º turno. Observando que o contrato
de 2016 foi executado pela própria ECT por R$ 1.078.924,02, sendo R$
889.338,56 para o 1º turno e R$189.585,46 para o 2º turno. Verica-se então um
aumento de 237,26% no valor proposto para 2018, pela mesma empresa, se
isolarmos e compararmos os valores relacionados aos 1º turnos. Fica até difícil
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entender o fator motivador que elevou tanto o valor o valor da proposta em
relação ao executado 2 anos antes.

Não havendo detalhamento de custos por veículos alocados,
rotas, por quilômetro ou a combinação desses a única métrica possível de se
estabelecer foi em relação ao custo por seção/local de votação.

Considerando que o contrato nº 22/2016 (ECT) foi firmado em R$
889.338,56 para 1º turno, e considerando que tivemos 6.287 seções temos que
o custo médio por seção ficou em R$ 141,45.

Já o contrato nº 31/2018 (RIBAL) foi firmado em R$ 689.998,77 por
turno, e considerando que tivemos 6.385 seções em cada turno, o custo médio
por seção fica em R$ 108,06, uma redução de 23,60%.

Esse, obviamente, seria um cálculo macro para avaliação do
custo geral da eleição por seção, pois a RIBAL precificou os itens
individualmente, mas o custo por seção, individualizado as etapas, não sairia
muito destoante disso.

 

8.3. REDUÇÃO DE CUSTOS

Analisando as contratações, principalmente as de 2016 e 2018,
temos que ambas foram eficazes, pois atingiram os objetivos. O desafio então é
a eficiência, ou seja, alcançar os objetivo fazendo o melhor uso dos recursos.

Para tanto, considerando o grupo de municípios propostos,
vemos que a média de seções por locais de votação é de, arredondando para
cima, 7 seções (tabela do item 2. Municípios de Baixa Complexidade Logística).

Isso implica dizer que, ao transportar as urnas para esses
municípios, a quantidade de urnas (U) será de aproximadamente 7 vezes a
quantidade de locais de votação (L), ou seja, U = 7 x L.

Se o município possui 8 locais de votação a quantidade de seções
será, em media, 56 (7 x 8). Se o município possui 2 locais de votação a
quantidade de seções será, em média, 14 (7 x 2), a assim por diante. Essa
informação torna-se útil para identificar a capacidade necessária do veículo
em relação ao volume a ser transportado, que conforme já dito seriam veículos
de carga (van/furgão), desprovidos de bancos, podendo caber, em geral, 105
urnas.

Já em relação aos custos da contratação, considerando o valor
contratado em 2018 (por seção), teríamos uma potencial redução de custos na
ordem de R$ 253.941,00 (2.350 seções x R$108,06, que seria o custo por seção
com base na contratação de 2018). Como o contrato nº 31/2018 foi firmado no
valor de R$ 689.998,77 (por turno) isso equivaleria a 36,80% do custo da
contratação para o 1º turno.

Essa seria portanto a fonte de receita que permitiria viabilizar a
locação de veículos para a logística aqui proposta, pois obviamente, para
execução da eleição, esse valor não seria totalmente economizado. Uma certa
parte teria que reforçar o Contrato de Transporte Auxiliar , mas como
estamos falando de potenciais 75 municípios, certamente não será necessário,
para cada município abrangido pela proposta, mais do que 1 veículo de carga
para os 2 dias (6h cada dia) e 1 veículo menor, para recolhimento das mídias,
para o dia da eleição, por até 3 horas.

Esse valor aparenta ser mais que suficiente.
 

9. CONCLUSÃO

Esse portanto é o contexto da proposta.
Não é uma proposta inovadora, visto que diversos TRE já adotam

uma logística própria, a cargo dos cartórios eleitorais, mediante veículos
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próprios, requisitados ou locados, é uma proposta de mudança na Operação
em Alagoas.

E nesses termos, a Justiça Eleitoral já teve diversos momentos de
mudança, dos quais podemos citar alguns bens conhecidos, tal como a própria
votação eletrônica, que rompeu com um paradigma de décadas de votação por
cédulas e todas as suas dificuldades que faziam com que o Processo Eleitoral
pudesse durar semanas, e que também eliminou diversas formas de fraudes e
falhas humanas; Ou a implantação do sistema ELO, que, num momento de
infraestrutura de comunicação caríssima, trouxe consigo a proposta de
unificação dos dados dos eleitores em uma única base de dados e em tempo
real; Ou ainda o sistema SEI, cujas vantagens e agilidade na tramitação são
incomparáveis aos processos anteriores, com milhares de folhas e volumes; Ou
ainda a própria Carga de Urnas Centralizada, conforme brevemente descrito
no item "6.2 Preparação das Urnas", que compensou o esforço da sua adoção
com os benefícios já relatados.

Em termos práticos a proposta visa eliminar o intermediário
entre a contratada e o motorista, no caso o supervisor/coordenador regional,
no trato de informações a respeito de data e hora para apresentação, trajeto,
entre outros. Essa comunicação com o motorista seria efetuada diretamente
pela Chefia do Cartório, e poderia ser comparada a ter um carro com motorista
à disposição ao invés de um carro por aplicativo (Uber, 99, etc) com rotas
definidas, ou seja, maior autonomia, flexibilidade quanto a trajetos,
estabelecimento de ordem de visita, revisita a locais, alteração de itinerário,
definição de horário de trabalho, isso sob a ordem direta do cartório.

De forma alguma há a intenção de repasse de gestão ao
Cartórios, mas sabemos que sem a colaboração desses nenhum ou pouco
avanço poderá ser feito nessa contratação. Muito menos redução de custos,
pois ao se contratar o serviço de logística, torna-se difícil para o Tribunal
analisar se o valor coincide com o mercado, pois não há operação semelhante
em que podemos nos balizar. Quando se fala de diárias de veículos ou
quilometro rodado aí sim há parâmetros no mercado.

Assim, retorno os autos com as informações aqui postas, para
consideração e decisão superior, mais especificamente quanto:

a. a manutenção da contratação integral para transporte em todos
os municípios;

b. contratação parcial, sendo nos municípios mais complexos o
transporte executado por empresa terceirizada e nos municípios
de menor complexidade a locação de veículos;

c. a contratação parcial, nos termos do item b, com participação dos
NAAD no auxílio das definições, em conjunto com a gestão, de
checklist e dispositivos de controle para acompanhamento das
reuniões e do transporte nos municípios selecionados.

 
Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 03/03/2020, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 06/03/2020, às 09:37, 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
0660900 e o código CRC E7C91572.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1032 - TRE-AL/44ª ZE

Prezados,
Em atenção ao Despacho 0653609, informo a IMPOSSIBILIDADE

de esta unidade eleitoral (catório da 44ª ZE) responsabilizar-se pelo
gerenciamento da logística de transporte de urnas e mídias nas eleições de
2020, pelas razões notórias já mencionadas pelas demais zonas eleitorais.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALISSON THIAGO NUNES DA SILVA,
Técnico Judiciário, em 02/03/2020, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0661553 e o código CRC 82DBDC7F.
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Informação 1032 (0661553)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 137



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Pedro Pereira Acioli S/N - Bairro José Paulino - CEP 57690-000 - Atalaia - AL

 

DESPACHO

Atalaia, 09 de março de 2020.
1. Ciente.
2. Ao Chefe de Cartório para prestar as

informações requestadas.
3. Após, conclua-se nesta unidade eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS,
Juiz Eleitoral, em 09/03/2020, às 23:21, 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
0665693 e o código CRC 79F1664B.

0010887-75.2019.6.02.8000 0665693v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1235 - TRE-AL/6ª ZE

Prezados Senhores,
 
Em atendimento à solicitação contida no Despacho SPLOG

(0653609), informo que o Cartório da 6ª Zona Eleitoral - Atalaia e Capela, não
tem interesse em assumir o planejamento logístico de entrega e recolhimento
de urnas eletrônicas, cabinas de votação e demais materias de votação para as
Eleições Municipais 2020.

Os contratos firmados por esse Regional para o referido serviço
em eleições anteriores, atenderam de forma eficaz as necessidade desta
unidade, não havendo, portanto, qualquer motivo para descontinuidade da
contratação e gerenciamento do serviço pelo Tribunal.

Atenciosamente,
Atalaia/AL, 10/03/2020

Documento assinado eletronicamente por FÁBIO LUIZ TEIXEIRA CAVALCANTE
GAZZANEO, Chefe de Cartório, em 10/03/2020, às 09:16, 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
0665734 e o código CRC B360A5AF.

0010887-75.2019.6.02.8000 0665734v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, nº 502 - Bairro Santa Luzia - CEP 57200-000 - Penedo - AL

 

DESPACHO

Penedo, 20 de março de 2020.
1. Ciente.
2. Ao Chefe de Cartório para prestar as informações

requestadas.
3. Após, conclua-se nesta unidade eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDEMIRO AVELINO DE SOUZA, Juiz
Eleitoral, em 20/03/2020, às 12:01, 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
0670986 e o código CRC 9D53CE3C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1480 - TRE-AL/13ª ZE

Este Magistrado já despachou em anterior Despacho 0656314.

Documento assinado eletronicamente por ARISTON ALENCAR DOS SANTOS, Chefe de
Cartório, em 20/03/2020, às 12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0671050 e o código CRC 8CC864FC.

0010887-75.2019.6.02.8000 0671050v2
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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.
Direcionem-se os autos à Secretaria de Tecnologia

da Informação, para que ajuste a logística  de distribuição de
urnas pelo TRE/AL à redução do TSE.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/03/2020, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672330 e o código CRC DF307EB0.
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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.
Aos Senhores Gestores para os ajustes

determinados pela Direção-Geral.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 25/03/2020, 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
0672889 e o código CRC FB2C2BF2.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1764 - CPPE

Não havendo medida a ser adotada no momento pela
Comissão Permanente de Planejamento de eleições, finalizo o
presente processo nesta unidade.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Membro da Comissão, em 31/03/2020, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Membro da
Comissão, em 31/03/2020, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0675904 e o código CRC CBD07D55.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 22 de abril de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Promovemos a reabertura do presente processo nesta

unidade, haja vista ter vislumbrado a necessidade de maior agilidade
nos processos instrutórios tendentes à contratação.

De fato, trata-se de processo tendentes à  contratação
de empresa para transportar as urnas eletrônicas, mídias de
resultado, materiais de apuração, cabinas de votação e fornecimento
de envelopes, conforme definido no Termo de Referência inaugural.

Percebe-se que em 25 de março o  processo foi
direcionado aos Gestores para ajuste da logística  de distribuição de
urnas pelo TRE/AL à redução do TSE, não tendo havido, desde então,
registro nos autos das providências que foram adotadas.

Lado outro, faz-se necessário ressaltar que todas as
questões passíveis de discussão quanto à logística foram tratadas
pela Comissão. Com efeito, em reunião que teve lugar no dia 10 de
março, cuja ata pode ser analisada em sua integralidade no
evento 0666066 a Comissão de Planejamento de Eleições assim
deliberou:

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,
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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.
 

Ante o exposto, sugiro que Vossa Senhoria interceda
junto aos gestores da presente contratação no sentido de que
promovam os ajustes demandados pelo despacho de 0672330, bem
como os demais ainda pendentes, finalizando o termo de referência
no prazo de 24 horas, ou manifestem-se por escrito nos autos em 
caso de eventuais dúvidas,  em igual prazo. 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 22/04/2020, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 22/04/2020, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 22/04/2020, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0689279 e o código CRC 4E248659.

0010887-75.2019.6.02.8000 0689279v1
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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: 11 de fevereiro de 2020;

1.3. Horário: 16h45;

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:

1. Deve-se informar todos os gestores das contratações acerca da necessidade de adequar, se necessário, os
referidos termos de referência ao quantitativo de 5.900 seções eleitorais, número que será utilizado como
padrão para as eleições de 2020, haja vista que o TSE já deliberou no sentido de que não há urnas suficientes
em todos os Tribunais, havendo necessidade de redimensionamento;

2. Processo SEI nº 0003321-75.2019.6.02.8000: Após a alegação do Secretário de Administração (0653006)
de que alguns processos referentes a termos de referência e/ou projetos básicos determinados pela Portaria
Presidência nº 373/2019 ainda não transitaram na referida Secretaria, deu-se as seguintes deliberações:
material gráfico - conceder prazo até o dia 27 de fevereiro de 2020 para finalizar o termo de referência ou
projeto básico;  transporte auxiliar - Conceder prazo 5 (cinco) dias para que os gestores finalizem o termo
de referência ou projeto básico;  técnicos de urnas eletrônicas - Os gestores deverão elaborar o termo de
referência ou projeto básico e apresentar a minuta por ocasião do Workshop que tem previsão de realização
no início de março. Os contratos relativos a eletricista e apoio de TI deverão seguir a mesma linha de
entendimento, caso ainda pendentes; faixas e cartazes - Conceder prazo 5 (cinco) dias para que os gestores
finalizem o termo de referência ou projeto básico; rádios comunicadores - Conceder prazo 5 (cinco) dias
para que os gestores finalizem o termo de referência ou projeto básico. Determinou-se, assim, a resposta ao
Secretário de Administração para encaminhamento aos Gestores.

3. Processo SEI nº 0008813-48.2019.6.02.8000 (Contratação de fones de ouvido) aprovação dos Termos de
Referência constante do evento 0650432, devendo-se prosseguir com a contratação.

4. Processo SEI nº 0010902-44.2019.6.02.8000 (Vales postais) à SAD para prosseguimento. A Comissão
sugeriu que a Presidência avalie a necessidade de intermediar junto à CRE ações para que haja a observância
pelos Juízos Eleitorais do cronograma de prazos a serem estabelecidos. Por fim, deliberou-se no sentido de
dar ciência ao gestor da necessidade de corrigir o termo de referência (cronograma) para fazer alusão às
eleições de 2020, ao invés de 2018, bem como incluir alguma cláusula  para que não haja falta de numerário
suficiente para adimplir com os pagamentos. Deliberou-se pela aprovação do termo de referência com as
modificações propostas; 

5.Processo SEI nº  0010774-24.2019.6.02.8000 (votação paralela): retornar o termo de referência aos
gestores para modificar o projeto básico de modo a incluir o termo "audiovisual";

6. Processo SEI nº0009196-26.2019.6.02.8000 (locação de veículos): retornar o termo de referência para o
gestor para que que altere o item 3 no que diz respeito à especificação, haja vista a necessidade de se adequar
as características do objeto às modernas práticas atuais do mercado (motorização, combustíveis, etc.), de
modo a garantir ampla participação e evitar reserva de mercado;     

7. Processo SEI nº 0000474-66.2020.6.02.8000 (referente a espaço para votação paralela): os autos deverão
ser encaminhados à Seção de Manutenção e Reparos para diligenciar, junto à empresa responsável pela
instalação das divisórias, acerca da possibilidade de retirá-las do 13º andar, tendo em vista a necessidade de
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realização da cerimônia de auditoria de funcionamento das urnas, devendo-se a referida seção valer-se de
informações da SGP;

8. Processo SEI nº 0008795-27.2019.6.02.8000 (material de expediente): aprovação do Termo de Referência
constante do evento 0606705 e a respectiva devolução dos autos ao gestor contratual para continuidade do
feito;

9. Processo SEI nº 0010657-33.2019.6.02.8000 (cartilhas para eleições): informar os gestores sobre
a necessidade de adequar o referido termo de referência ao quantitativo de 5.900 seções eleitorais, número
que será utilizado como padrão para as eleições de 2020, haja vista que o TSE já deliberou no sentido de que
não há urnas suficientes em todos os Tribunais, havendo necessidade de redimensionamento;

10. Processo SEI nº 0000469-44.2020.6.02.8000 (referente à votação paralela): sugerir a indicação da
servidora Josivane Soares dos Santos para integrar a comissão de auditoria das urnas eletrônicas; sugerir a
não designação da servidora Ana Lívia Nunes de Sá Pereira, haja vista que a mesma encontra-se lotada na
Ouvidoria; e encaminhar os autos à Presidência para ser diligenciado junto à Procuradoria Regional Eleitoral
a indicação de promotor eleitoral incumbido de participar comissão de auditoria das urnas eletrônicas, bem
como avaliar a possibilidade de medidas de reforço ao gabinete da STI no período eleitoral. 

11. Processo SEI nº 0000444-31.2020.6.02.8000: No que diz respeito ao processo que trata da informação do
TSE sobre fim de suporte do fabricante ao windows 7 e consequente utilização do windows 10, versão 1903
ou posterior, em todas as estações que farão uso dos sistemas eleitorais, sobretudo, as que forem destinadas à
geração de mıd́ ias, assim como para transferência de Boletins de Urna (BUs), bem como a necessidade de
definição do quantitativo de pontos de transmissão, deliberou-se no sentido de  retornar os autos à Secretaria
de Tecnologia da Informação para a respectiva instrução do feito e, após cumprimento, fazer remessa à
Presidência para deliberação; 

12. Quanto ao transporte de urnas e mídias, item 3.5 da ata constante do evento 0650662, após o gestor
ressaltar que recebeu várias discordâncias dos cartórios eleitorais quanto à consulta acerca da possibilidade
de a logística de entrega de transporte ser realizada pelo próprio Juízo Eleitoral, restou decidido 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, deverá ser analisada 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; 

13. Quanto  ao item 3.6. da ata constante do evento 0645108, que trata da necessidade do aumento
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
submeter a demanda à SAD para fazer estudo de impacto orçamentário para aquisição dos smartphones.

Nada mais havendo a ser tratado, foi 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

2. Representante da Secretaria de Administração – José Ricardo Araújo e Silva

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
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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 - Carlos Cristiano P. Santos

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

11. Representante da Zona Eleitoral do Interior – José Sali Soares 

12. Representante da Ouvidoria - Dóris Maria de Luna Tenório

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

14. Representante da Escola Judiciária Eleitoral - Lucas Cavalcanti Gomes

 

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente de Gestão
Estratégica, em 14/02/2020, às 11:06, 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 14/02/2020, às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Secretário de
Administração, em 14/02/2020, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES TEIXEIRA, Secretária,
em 14/02/2020, às 12:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Técnico Judiciário, em
17/02/2020, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS CRISTIANO PARENTE SANTOS, Assessor(a)
Administrativa da Presidência, em 17/02/2020, às 19:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ SALI SOARES, Chefe de Cartório, em 18/02/2020, às 07:36,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em 19/02/2020, às 15:17,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HOMERO MALTA FEITOSA FILHO, Assessor-Chefe, em
02/03/2020, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO, Secretário de
Tecnologia da Informação, em 13/03/2020, às 10:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0655333 e o código
CRC 2F310E07.
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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.
De acordo com a sugestão da Assessoria de Gestão

Estratégica.
Direcione o presente processo aos gestores para

que promovam os ajustes demandados pelo despacho (evento 
0672330), conforme sugerido pela AGE (0689279).

Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para
conclusão do termo de referência ou manifestação por escrito
nos autos em caso de eventuais dúvidas.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/04/2020, às 12:00, 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
0689330 e o código CRC 78FFAD05.
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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 SPLOG e À SEPAT.
 
Senhores Gestores,
 
Remeto os presentes autos para que se promova os

ajustes no Termo de Referência, referente à logística  de
distribuição de urnas pelo TRE/AL, conforme deliberado pela
CPPE, na forma registrada no item 12 do doc. SEI 0689329.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/04/2020, 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
0689331 e o código CRC E0F2C649.

0010887-75.2019.6.02.8000 0689331v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de empresa para 
transportar urnas eletrônicas, envelopes com mídias de 
resultado e materiais de apuração, cabinas de votação e 
fornecimento de envelopes, conforme definido neste Termo de
Referência.

2. Quantidades estimadas Conforme descritas neste Termo de Referência.

3. Especificação do Objeto Conforme descritos neste Termo de Referência.

4. Justificativa Atender necessidade logística de transporte de urnas, material 
de apuração e demais materiais relativos às eleições de 2020.

5. Prazos Conforme descritos neste Termo de Referência.

6. Classificação Orçamentária Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n.º 059583 (Pleitos 
Eleitorais).

7. Locais Conforme descritos neste Termo de Referência.

8. Unidade Gestora/ 
Fiscalizadora

Gestão: A Cargo dos Servidores Leonardo Luiz dos Santos 
Pereira e Neilton Souza Silva Júnior.

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

Maceió – AL, 3 de junho de 2020.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Leonardo Luiz dos Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior

Processo SEI 0010887-75.2019.6.02.8000
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Termo de Referência

Especificações da Contratação

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação  de  empresa(s)  especializada(s)  para  realização  dos  serviços  abaixo
descritos:

1. transporte  das  urnas  eletrônicas  e  cabinas  de  votação  dos  locais  de  armazenamento,
conforme anexo III, para os respectivos locais de votação;

2. coleta de envelopes nos locais de votação para entrega nos Pontos de Transmissão e/ou
Juntas Apuradoras, conforme o caso;

3. coleta  das  urnas  eletrônicas  nos  locais  de  votação  para  retorno  aos  locais  de
armazenamento, conforme anexo III; e

4. fornecimento de envelopes para o transporte das mídias e materiais de apuração.

2. DAS DEFINIÇÕES

Visando  a  melhor  compreensão  dos  termos  utilizados,  utilizamos  as  seguintes
definições:

• urna eletrônica:  Urna eletrônica em si,  devendo ser  obrigatoriamente transportada em
embalagem própria, em volume único e fechado;

• cabinas  de  votação:  cabinas  de  votação  acondicionadas  em volumes  únicos  de  até  21
unidades;

• material de apuração: boletins de urna, relatório de zerésima, boletins de justificativa e ata
da seção eleitoral, acondicionado em envelope próprio e lacrado; e

• mídia  de  resultado:  Mídias  de  Resultado(MR)  contendo  arquivos  gerados  pela  urna
eletrônica da seção eleitoral, acondicionado em envelope próprio e lacrado;

• envelope: envelope para transporte das mídias de resultado e/ou material de apuração,
confeccionado em material inviolável, com numeração única e recibo destacável;

• município sede: município onde está localizado o cartório da respectiva zona eleitoral;
• município termo: demais municípios pertencentes à jurisdição de uma zona eleitoral;
• ponto de transmissão: local utilizado para transmissão dos arquivos de resultado gravados

pelas urnas eletrônicas e armazenados nas Mídias de Resultado;
• transporte intramunicipal:  trajeto realizado dentro do mesmo município, com origem e

destino no mesmo município.  Neste contrato geralmente o transporte entre o local  de
votação e o ponto de transmissão/junta apuradora/local de armazenamento localizado no
mesmo município;

• transporte intermunicipal: trajeto realizado dentro da mesma unidade federativa, mas com
municípios  de  origem  e  destino  diferentes.  Neste  contrato  geralmente  o  transporte
realizado entre os locais de votação e pontos de transmissão/juntas apuradoras/locais de
armazenamento em municípios distintos;
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

3. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços de distribuição serão realizados em três etapas:

• 1 - Distribuição de urnas e cabinas — coleta das urnas eletrônicas e cabinas nos locais de
armazenamento para entrega nos Locais de Votação. Esse transporte será intramunicipal,
para os municípios onde existem Locais de Armazenamento,  ou intermunicipal, para os
municípios sem Local de Armazenamento;

• 2 - Recolhimento de envelopes — coleta de envelopes lacrados nos locais de votação para
entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas Apuradoras, conforme o caso, podendo
ainda esse transporte ser intramunicipal, intermunicipal ou ambos (intramunicipal seguido
de intermunicipal);

• 3 - Recolhimento de urnas — recolhimento das urnas eletrônicas nos Locais de Votação
para entrega nos Locais de Armazenamento, conforme a etapa 1, de distribuição.

Momentos:

1º Turno e 2º Turno, se houver (somente Capital):

• Distribuição de urnas e cabinas: véspera da Eleição;
• Recolhimento de envelopes: dia da Eleição, após o término da votação; e
• Recolhimento de urnas:  dia da Eleição,  após o término da votação e recolhimento dos

envelopes.
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3.1. PRIMEIRA ETAPA – DISTRIBUIÇÃO DE URNAS E CABINAS

Objetivo
Recolhimento das urnas eletrônicas e cabinas nos Locais de Armazenamento
para entrega nos Locais de Votação, de acordo com os quantitativos estimados
no Anexo IV.

Data do recolhimento do material Véspera das Eleições, 1º e 2º Turno, se houver (somente na Capital)

Horário

1.  Conforme  Anexo  I,  mediante  reunião  entre  o  Chefe  de  Cartório  e  a
contratada, sendo recomendado a distribuição entre às 8h e 14h.

2.  Poderá  haver  modificações,  neste  caso,  de  acordo com o planejamento
logístico do Cartório Eleitoral, a ser combinado e entregue à contratada, em
reuniões específicas, com cópia à Gestão Contratual, respeitando-se o limite
de 6(seis) horas para a conclusão da distribuição de urnas, uma vez iniciada a
operação.

Locais de coleta

Nos  Locais  de  Armazenamento  definidos  pelas  zonas  eleitorais,  conforme
relação contida no Anexo III,  podendo sofrer alterações pontuais,  em geral
sem alterações quantitativas significantes, que serão devida e oportunamente
comunicadas  quando  da  sua  ocorrência  à  contratada,  pela  Gestão  do
Contrato.

Local de entrega

Nos Locais de Votação, segundo as quantidades estimadas no Anexo IV, e que
serão atualizadas e fornecidas à contratada, em formato final, em até 30 dias
antes da realização do 1º turno, podendo sofrer alterações pontuais, em razão
de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  serão  devida  e  oportunamente
comunicadas quando de sua ocorrência à contratada, pela Gestão Contratual.

Responsável pela entrega nos locais
de coleta

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como pessoal autorizado pela
Justiça Eleitoral, nos Locais de Armazenamento da Zona Eleitoral.

Responsável pela recepção nos 
locais de entrega

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral nos Locais
de Votação.
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3.2. SEGUNDA ETAPA: RECOLHIMENTO DE ENVELOPES

Objetivo Coleta de envelopes,  para entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas
Apuradoras.

Data Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (somente Capital).

Horário

Com início às 17h e 15min e prazos de entrega conforme abaixo:
Transporte intramunicipal: 1 hora, contada a partir do recolhimento;
Transporte intermunicipal: 2  horas,  contada  a  partir  do  recolhimento  do
último envelope do município de origem;

O Cartório Eleitoral poderá se valer de aplicativos de mensagem ou SMS para
registrar o término da votação de cada Local de Votação,  e assim também
notificar  à  empresa,  onde  esta  terá,  a  partir  de  então,  30  min  para
recolhimento  dos  envelopes  daquele  Local  de  Votação,  sendo  essa  opção
previamente acertada com a empresa, conforme reunião prévia.

Local de recolhimento Locais de votação, conforme locais de entrega da etapa anterior.

Local de entrega

Conforme logística do Cartório Eleitoral, o endereço de entrega poderá ser em
um  Ponto  de  Transmissão  no  próprio  município  ou  em  município  distinto
pertencente  à  Zona  Eleitoral,  e/ou  Junta  Apuradora,  localizada  no  próprio
município ou em município pertencente à Zona Eleitoral, conforme cenários
abaixo.

Cenário 1. Para  os  municípios  onde  haja  Ponto  de  Transmissão  e  Junta
Apuradora, mas em endereços distintos, deverão ser entregues primeiro os
envelopes destinados aos Ponto de Transmissão (transporte INTRAmunicipal)
e  em  seguida  os  envelopes  destinados  à  Junta  Apuradora  (transporte
INTRAmunicipal), sendo utilizado para tanto o mesmo veículo;

Cenário 2. Para municípios onde haja Pontos de Transmissão mas não haja
Junta Apuradora deverão ser entregues os envelopes destinados ao Ponto de
Transmissão (transporte INTRAmunicipal) e em seguida os envelopes da Junta
Apuradora (transporte INTERmunicipal), sendo utilizado o mesmo veículo;

Cenário 3. Para municípios  onde  não  haja  Ponto de Transmissão todos os
envelopes  serão  entregues  diretamente  na  Junta  Eleitoral  (transporte
INTERmunicipal).

Responsável pela entrega nos locais
de coleta

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral nos Locais
de Votação.

Responsável  pela  recepção  nos
locais de entrega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como pessoal autorizado pela
Justiça  Eleitoral,  nos  Pontos  de  Transmissão  e  Juntas  Apuradoras  da  Zona
Eleitoral.

3.2.1. ESPECIFICIDADES DA ETAPA DE RECOLHIMENTO DE ENVELOPES

Para os transportes INTRAmunicipais. A empresa deverá fazer tantos trajetos quanto forem
necessários entre os Locais de Votação e o Ponto de Transmissão/Junta Apuradora, de forma a
evitar a utilização de roteiros preestabelecidos fixos e que dificultem ou atrasem o processamento
de resultados, deverá ser respeitado, no entanto, o limite de 1 (um) recolhimento por Local de
Votação.

Para transportes INTERmunicipais. Nos municípios onde a empresa fizer uso de mais de um
veículo, o transporte INTERmunicipal poderá ser feito em veículo único, ou seja, com “transbordo”
de envelopes entre veículos do município de origem, para concentração em um único transporte
com destino ao Ponto de Transmissão e/ou Junta  Apuradora,  devendo porém o “transbordo”
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ocorrer em um Ponto de Transmissão, acompanhado por servidor da Justiça Eleitoral ou designado
pelo Juiz Eleitoral.

3.2.2. EXEMPLOS DE CENÁRIOS

Cenário 1 –  Maceió - Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação próximos ao
Ponto de Transmissão do Grupo Escolar Tavares Bastos (conforme definido pelo Cartório Eleitoral),
entrega de parte de envelopes no Tavares Bastos e em seguida entrega dos demais envelopes na
Junta Apuradora (deslocamento intramunicipal com parada).

Cenário 2 – Jaramataia – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação do município
de  Jaramataia  e  entrega  de  parte  desses  envelopes  no  Ponto  de  Transmissão,  no  próprio
município, e em seguida concentração dos envelopes em um único veículo para deslocamento
para  a  sede  do  Cartório  Eleitoral  (Girau  do  Ponciano)  para  entrega  dos  demais  envelopes
(deslocamento intramunicipal, seguido de deslocamento intermunicipal).

Cenário 3 – Cajueiro – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de Cajueiro e
em seguida deslocamento para a Junta Apuradora, em Viçosa (deslocamento intermunicipal).

Cenário  3 –  Tanque d’Arca –  Recolhimento de todos os  envelopes  dos Locais  de  Votação de
Tanque  d’Arca  e  deslocamento  para  o  Ponto  de  Transmissão  em  Maribondo,  e  em  seguida
deslocamento  para  a  Junta  Apuradora  em  Boca  da  Mata  (deslocamento  intermunicipal  com
parada).

3.3. TERCEIRA ETAPA: RECOLHIMENTO DE URNAS

Objetivo Recolhimento das urnas eletrônicas.

Data Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (somente Capital).

Horário
Com início às 17h e 30min e término até 4 horas após o encerramento da
votação  no  respectivo  local  de  votação,  aferidos  conforme início  da  etapa
anterior (Recolhimento de Envelopes).

Local de recolhimento Locais de Votação, local de entrega da Etapa de Distribuição das Urnas.

Local de entrega Nos Locais de Armazenamento, local de coleta da Etapa de Distribuição das
Urnas.

Responsável pela entrega nos locais
de coleta

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral nos Locais
de Votação.

Responsável  pela  recepção  nos
locais de entrega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como pessoal autorizado pela
Justiça Eleitoral, nos Locais de Armazenamento da Zona Eleitoral.
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4. DA REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO E AJUSTES DA LOGÍSTICA

A empresa deverá, em até 6 dias antes da eleição (segunda-feira antes da eleição,
seja primeiro ou segundo turno), reunir-se com o Chefe de Cartório para apresentar e discutir o
plano logístico de distribuição e recolhimento das urnas.

Deverão  estar  presentes  todos  os  condutores  (de  todas  as  etapas  abrangidas)
envolvidos na operação e o representante designado pela empresa.

Deverão ser apresentados os respectivos veículos que serão utilizados, momento
esse que os chefes de cartório poderão apontar alguma irregularidade e solicitar a substituição,
tendo a empresa 24h para apresentar novo veículo.

No  caso  de  impossibilidade  de  participação  do  representante  este  poderá  ser
substituído (com ausência devidamente justificada e aval da empresa) por algum dos condutores
envolvidos na operação, que nessa situação assumirá a condição de preposto da empresa.

Deverão ser detalhados, em relação à distribuição, horários, localização dos locais
de votação, responsáveis nos locais de votação, ordem de entrega em cada município, horário de
início da operação de distribuição, horário de início da entrega em cada município, estimativa de
horário para cada local  de  votação (de forma a evitar  espera excessiva pelos supervisores de
locais), recibos de controle de entrega; e em relação ao recolhimento de envelopes e urnas, pós
eleição,  horário  de  início  do  recolhimento,  trajetos  a  serem  observados,  prazo  esperado  de
entrega, entre outros assuntos pertinentes.

Deverá ser lavrado PLANEJAMENTO LOGÍSTICO - DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO
DE  URNAS,  MÍDIAS  E  DOCUMENTOS  (conforme  modelo  do  Anexo  I),  acompanhado  do
detalhamento do roteiro (Anexo II) e assinado pelos participantes para arquivamento e posterior
consulta, caso demandado.

5. DO FORNECIMENTO E DOS QUANTITATIVOS DE ENVELOPES DE SEGURANÇA

A empresa deverá fornecer os envelopes necessários ao transporte dos volumes
definidos neste Termo de Referência para cada turno, conforme quantitativos previstos no quadro
6, na sede de cada zona eleitoral, até o dia 21 de setembro de 2020, no caso do 1º Turno e até o
dia 12 de outubro de 2020, no caso do 2º Turno, se houver.

5.1 ESPECIFICAÇÕES DOS ENVELOPES DE SEGURANÇA

Os envelopes fornecidos deverão possuir:
▪ Dimensões mínimas de 32 x 40cm;
▪ Sistema  de  fecho  rápido,  sem  necessidade  de  uso  de  outros  materiais  ou

ferramentas para lacração;
▪ Recibo destacável, sem a necessidade de uso de outros materiais ou ferramentas

para remoção;
▪ Numeração única impressa tanto no corpo do envelope como no recibo.

E deverão ser:
▪ Ser opacos;
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▪ de cores diferentes, conforme quantitativos definidos para Pontos de Transmissão e
Junta Apuradora;

▪ Ser confeccionados em material impermeável;
▪ Ser resistentes à rasgo e à punctura.

6. DO VALOR ESTIMADO PARA TRANSPORTE DE QUANTITATIVOS NÃO PREVISTOS:

Estima-se  o  valor  equivalente  ao  percentual  de  1%(um por  cento)  do  quantum
previsto para a prestação de serviços, tomando-se por base os quantitativos apurados pelo TRE
até o dia 1º de setembro de 2020, para o pagamento de eventuais quantitativos não estimados
em cada uma das etapas previstas.

7. DADOS FÍSICOS E/OU VALORES DOS ITENS

DESCRIÇÃO MEDIDAS
(A x L x P) cm PESO MÉDIO VOLUME VALOR UNITÁRIO(*) 

CAIXA DE URNA 2009 24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA 2010 24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA 2013 24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA 2015 24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

MÍDIA DE VOTAÇÃO - - 22,60

CABINAS (21 UNIDADES) 21 / 46 / 100 12,4 Kg -
(*) Valor do item, em Reais

8. VEÍCULO APROPRIADO PARA TRANSPORTE

8.1 PARA AS ETAPAS ENVOLVENDO TRANSPORTE DE URNAS

Para as etapas envolvendo transporte de urnas (distribuição e recolhimento) deverão ser
observado as seguintes condições:

• O transporte deverá ser executado em veículos do tipo utilitário (van ou de carga)
ou  mini  caminhões  do  tipo  baú,  conforme  necessidade,  sendo  esses  veículos
necessariamente fechados;

• Deverão ser  removidos  os  bancos  de passageiros  para  melhor  acomodação  das
urnas;

• Os veículos deverão dispor de condutor, auxiliar de carregamento e carrinho para
transporte;

• Os condutores deverão estar munidos de aparelho celular,  para recebimento de
ligações ou contatos de forma a efetuar o acompanhamento da operação e propor
ajustes pontuais;

• Deverá ser utilizado ao menos um veículo por município;
• Não  poderão  ser  alocados  na  execução  dos  serviços  veículos  com  contratos

vigentes com órgãos dos governos, sejam eles nas esferas municipais, estaduais ou
federais;

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com caracterização ou
adesivação relacionada a empresas particulares e/ou político-partidárias;
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8.2. PARA AS ETAPAS ENVOLVENDO TRANSPORTE DE ENVELOPES

Para as etapas de transporte de envelopes deverão ser observadas as seguintes condições:
• O transporte deverá ser executado em veículo tipo médio ou moto (nesse caso

sendo necessário a utilização de baú), distinto do veículo de transporte das urnas;
• Os condutores deverão estar munidos de aparelho celular,  para recebimento de

ligações ou contatos de forma a efetuar o acompanhamento da operação e propor
ajustes pontuais;

• Deverá ser utilizado ao menos um veículo por município;
• Não  poderão  ser  alocados  na  execução  dos  serviços  veículos  com  contratos

vigentes com órgãos dos governos, sejam eles nas esferas municipais, estaduais ou
federais;

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com caracterização ou
adesivação relacionada à empresas particulares e/ou político-partidárias;

9. DOCUMENTAÇÃO

Todos os procedimentos deverão ser documentados mediante recibo.

10. DAS OBRIGAÇÕES

10.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
• Efetuar  a  coleta  dos  itens  conforme  descrito  em  cada  etapa,  nos  horários  e  locais

ajustados, em veículos utilizados exclusivamente para este fim.
• Fornecer  recibo  em  nome do Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  discriminando  as

quantidades transportadas em cada etapa, no ato da coleta.
• Entregar as caixas de urnas eletrônicas, volumes de cabinas de votação, volumes de mídias

de  votação  e  volumes  de  materiais  de  apuração  mediante  recibo,  nos  endereços
relacionados pelo Contratante, exclusivamente aos serventuários devidamente designados
pelo Juiz Eleitoral da respectiva Zona, conforme descrito neste Termo de Referência.

• Responder,  na  forma  estabelecida  no  contrato,  pelo  inadimplemento  de  cláusulas
contratuais  ou  quando  ocorrer  avarias  ocasionadas  comprovadamente  por  manuseio
indevido no trajeto  das  urnas  eletrônicas,  mídias  de resultado e  demais  materiais,  ou
extravios, por culpa ou dolo da contratada.

• Adotar as cautelas necessárias para o manuseio e transporte dos equipamentos.
• Cumprir  as  obrigações  derivadas  do  contrato,  quais  sejam,  encargos  previdenciários,

obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 
• Cumprir as decisões emanadas da administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

que visem ao fiel cumprimento do contrato.
• Implantar, de forma adequada, a supervisão dos serviços, de modo a obter uma operação

correta e eficaz.
• Comunicar à Fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar

os esclarecimentos que a referida Fiscalização julgar necessários.
• Fornecer ao contratante, em prazo não superior a 20 (vinte dias) após a contratação, o

plano logístico da distribuição das  urnas  eletrônicas,  mídias  de resultado,  materiais  de
votação e expediente. 

• Expor  a  logística  dos  trabalhos  aos  agentes  da  Justiça  Eleitoral  (servidores,  Juízes  e
Membros do Tribunal), em momentos distintos, na forma determinada pelo Contratante.
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• Solicitar ao contratante os endereços dos locais de coleta e entrega das urnas eletrônicas,
por  Zona  e  Seção Eleitoral,  bem como a  sua respectiva quantidade,  devendo ainda,  a
contratada requerer a lista supramencionada em um prazo mínimo de 05 (cinco) dias que
antecedam  o  transporte  das  urnas  eletrônicas,  em  função  da  probabilidade  de  haver
mudanças nos locais onde funcionarão as seções eleitorais.

• Dispor de pelo menos um posto de serviço (com encarregados e instalações) em cada sede
da  Zona  Eleitoral,  com  o  intuito  de  oferecer  celeridade  na  resolução  de  eventuais
problemas durante a execução dos serviços e nos preparativos da logística.

• Munir os condutores dos veículos envolvidos na operação com aparelhos celulares, bem
como todos os responsáveis nos locais de apoio, em todas as sedes das Zonas Eleitorais. O
uso dos telefones celulares, nos limites da contratação,  fica restrito ao recebimento de
chamadas pagas na sua origem, não se responsabilizando o Tribunal por qualquer ligação
originada  do  aparelho  durante  o  período  da  contratação  ou  mesmo  recebida  na
modalidade “a cobrar”. 

• Fornecer  ao  TRE-AL  uma  relação  contendo  nome  dos  condutores  e  identificação  dos
veículos (modelo, marca, ano de fabricação, placa) que serão utilizados em cada etapa da
operação.

• Indicar  preposto,  a quem a Fiscalização dirigir-se-á para resolver questões vinculadas à
execução dos serviços.

• Utilizar, para a execução do serviço, veículo fechado. 
• Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados.

10.2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

• Permitir o acesso dos empregados da contratada às suas dependências para execução de
serviços referentes ao objeto contratado, quando necessário.

• Prestar as informações e os esclarecimentos correlatos aos serviços, que venham a ser
solicitados pela Contratada.

• Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho,
segundo os princípios da eficiência e da eficácia.

• Aceitar o preposto indicado pela contratada.
• Observar  as  condições  gerais  de  aceitação  quanto  a  peso,  dimensões  e  outras

estabelecidas pela Contratada.
• Apresentar à Contratada cronograma para realização da coleta e da entrega das urnas

eletrônicas, incluindo a indicação dos respectivos locais de coleta e entrega.
• Fornecer  e  emitir  recibos  discriminando  a  quantidade  de  urnas  eletrônicas,  mídias  de

resultado e materiais e que forem entregues à Contratada, nos quais o signatário aporá por
extenso o nome juntamente com o número de um documento de identificação pessoal. 

• Fiscalizar, por meio dos Gestores designados pela Presidência, com apoio da Fiscalização, a
execução dos serviços.

11. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A gestão do contrato ficará a cargo de servidores Leonardo Luiz dos Santos Pereira
e  Neilton  Souza  Silva  Júnior,  que  promoverão o  acompanhamento  da  execução  dos  serviços,
ficando  a  fiscalização a  cargo  dos  Chefes  de  Cartório  ou  outros  servidores  designados  pela
Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
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À  Gestão  e  Fiscalização  do  contrato,  dentre  outras  atribuições  previstas  na
Resolução nº 14.132/2005 ou outro instrumento legal que a substitua, compete:

▪ Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de entrega das urnas eletrônicas,
por Zona e Seção Eleitoral, pontos de transmissão e juntas apuradoras.

▪ Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for necessário para viabilizar o
pagamento na forma prevista no contrato.

▪ Comunicar à Administração eventual descumprimento de cláusula contratual. 
▪ Propor,  de  forma  fundamentada,  em  caso  de  descumprimento  de  cláusula

contratual, as penalidades cabíveis.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A  Contratada  estará  sujeita  às  penalidades  estabelecidas  na  legislação  que
disciplina  as  licitações  e  contratações  públicas  (Leis  nº  8.666/93  e  10.520/02),  nos  seguintes
termos:

Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93:

• O atraso injustificado no início da execução dos serviços sujeitará a Contratada,
a juízo do Contratante, à multa de 5% do valor total do contrato, por turno de
votação. A execução terá início com a arrumação das urnas para distribuição
aos locais de votação. 

• O atraso  injustificado,  ou  de justificativa  não aceita  pela  Administração,  em
relação a coleta ou entrega dos itens contratados, em qualquer etapa, sujeitará
a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 2% sobre preço unitário de
coleta  ou  entrega  do item,  por  tempo superior  a  30  minutos,  incidindo em
tantos quantos forem os volumes coletados ou entregues em atraso, por turno
de votação. 

Nos  termos  do art.  87  da  Lei  nº  8.666/93,  pela  inexecução total  ou parcial  do
contrato, o Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades:

• Advertência.
• Multa  de  10% (dez  por  cento)  do  valor  integral  do  contrato  ou  do  valor

remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do
mesmo.

• Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com o TRE-AL.

• Declaração  de  inidoneidade para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Pública.

• Poderá  a  Administração  considerar  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato,
para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 2 dias para as
atividades preparatórias, 5 horas para as todas as etapas dos serviços, à exceção
da etapa II,  cujo prazo será considerado para tanto se superior a 2 horas, na
entrega, coleta ou na regularização de eventuais vícios.

• As penalidades serão aplicadas na forma da legislação específica e de acordo
com as normas regulamentares da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, assegurando-se à Contratada, em qualquer hipótese, os benefícios da
ampla defesa e do contraditório.
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13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, por turno de votação, no prazo máximo de 10 (dez)
dias  úteis,  contados  do  recebimento  da  Nota  Fiscal/Fatura,  após  o  devido  atesto  pela
Gestão/Fiscalização,  desde  que  os  serviços  estejam  em  conformidade  com  as  exigências
contratuais e não haja fato impeditivo imputável à Contratada.

O  pagamento  será  realizado  mediante  ordem bancária  de  crédito  em favor  da
Contratada, que, para tanto, deverá fazer constar em sua proposta seus dados bancários.

Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito a pedido de reajustamento de preços ou correção monetária.

14. VIGÊNCIA

O  prazo  de  vigência  contará  desde  a  assinatura  do  contrato  até  o  dia  30  de
novembro de 2020, ou, antes com a solução de todas as obrigações contratuais das partes. 

15. ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão à conta do Orçamento
das Eleições 2020, 000421-Ação Pleitos Eleitorais.
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ANEXO I

ELEIÇÕES 2020
PLANEJAMENTO LOGÍSTICO 

DISTRIBUIÇÃO DE URNAS E CABINAS DE VOTAÇÃO

( )1º TURNO: 04.10.2020 ( )2º TURNO: 25.10.2020

Zona: Município:

Responsável no Cartório Eleitoral: Telefone para contato:

Quantos Locais de Votação? Rota de entrega compartilhada com outro município?

( ) Sim ( ) Não

Quantos roteiros para entrega?

Detalhes do roteiro em anexo

Alterações  no  roteiro  precisam  de  ordem  expressa  do
Chefe Cartório

( ) Sim ( ) Não

Horário para início do recolhimento: Previsão de horário para entrega no 1º local de votação:

RECOLHIMENTO DE ENVELOPES E URNAS

Para recolhimento dos envelopes o cartório fará uso de
aplicativos  de  mensagens  ou  SMS  para  notificar  à
empresa?

( ) Sim ( ) Não

Ponto de espera para início do recolhimento:

Observações: ..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Responsável pelas informações: Data:
Assinatura:

Fiscal do Contrato – Cartório Eleitoral
( ) Aprovo ( ) Desaprovo

Data:
Matrícula:
Assinatura:

Responsável pela Empresa Contratada: Data:
Cargo:
Assinatura:
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ANEXO II

ROTEIRO 01
Município: .....................................................................................................................................

Total de Locais Total de Seções Responsável da Zona/Contato

1

Local de Votação: ...................................................................................................................................................................

Endereço: ...............................................................................................................................................................................Quantidade de Urnas: ............................................................................................................................................................

Responsável no local: ............................................................................................................................................................Telefone para contato: ..........................................................................................................................................................

2

Local de Votação: ...................................................................................................................................................................

Endereço: ...............................................................................................................................................................................Quantidade de Urnas: ............................................................................................................................................................

Responsável no local: ............................................................................................................................................................Telefone para contato: ..........................................................................................................................................................

3

Local de Votação: ...................................................................................................................................................................

Endereço: ...............................................................................................................................................................................Quantidade de Urnas: ............................................................................................................................................................

Responsável no local: ............................................................................................................................................................Telefone para contato: ..........................................................................................................................................................

4

Local de Votação: ...................................................................................................................................................................

Endereço: ...............................................................................................................................................................................Quantidade de Urnas: ............................................................................................................................................................

Responsável no local: ............................................................................................................................................................Telefone para contato: ..........................................................................................................................................................

5

Local de Votação: ...................................................................................................................................................................

Endereço: ...............................................................................................................................................................................Quantidade de Urnas: ............................................................................................................................................................

Responsável no local: ............................................................................................................................................................Telefone para contato: ..........................................................................................................................................................

6

Local de Votação: ...................................................................................................................................................................

Endereço: ...............................................................................................................................................................................Quantidade de Urnas: ............................................................................................................................................................

Responsável no local: ............................................................................................................................................................Telefone para contato: ..........................................................................................................................................................

7

Local de Votação: ...................................................................................................................................................................

Endereço: ...............................................................................................................................................................................Quantidade de Urnas: ............................................................................................................................................................

Responsável no local: ............................................................................................................................................................Telefone para contato: ..........................................................................................................................................................

8

Local de Votação: ...................................................................................................................................................................

Endereço: ...............................................................................................................................................................................Quantidade de Urnas: ............................................................................................................................................................

Responsável no local: ............................................................................................................................................................Telefone para contato: ..........................................................................................................................................................

9

Local de Votação: ...................................................................................................................................................................

Endereço: ...............................................................................................................................................................................Quantidade de Urnas: ............................................................................................................................................................

Responsável no local: ............................................................................................................................................................Telefone para contato: ..........................................................................................................................................................

10

Local de Votação: ...................................................................................................................................................................

Endereço: ...............................................................................................................................................................................Quantidade de Urnas: ............................................................................................................................................................

Responsável no local: ............................................................................................................................................................Telefone para contato: ..........................................................................................................................................................

Observações: ..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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ANEXO III

Endereços dos Locais de Armazenamento

ZE Município Endereço

1 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, 57057000

2 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, 57052000

3 MACEIÓ AV FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, 57057900

5 VIÇOSA RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, 57700000

6 ATALAIA AV PEDRO PEREIRA ACIOLI, SN, JOSE PAULINO, 57690000

7 CORURIPE RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS WANDERLEY, COM. TERCIO VANDERLEY, COMENDADOR TERCIO 
WANDERLEY, 57230000

8 PILAR PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 337, CENTRO, 57150000

9 MURICI RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N - CENTRO, CENTRO, 57820000

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, CENTRO, 57600010

11 PÃO DE AÇÚCAR AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 949, CENTRO, 57400000

12 PASSO DE CAMARAGIBE RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, CENTRO, 57930000

13 PENEDO RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, 57200000

14 PORTO CALVO RUA DO VARADOURO, 531, CENTRO, 57900000

15 RIO LARGO AV. PRESIDENTE FERNANDO COLLOR DE MELO,48, TABULEIRO DO PINTO, 57100000

16 SÃO JOSÉ DA LAJE PRACA OSMAN COSTA PINO S/N, CENTRO, 57860000

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE PRACA ERNESTO GOMES MARANHAO, 31, CENTRO, 57920000

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS RUA CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 51, CENTRO, 57240000

19 SANTANA DO IPANEMA AV. PRESIDENTE DUTRA, N 385  BR 316, MONUMENTO, 57500000

20 TRAIPU ISMAR DE GOES MONTEIRO S/N, CENTRO, 57370000

21 UNIÃO DOS PALMARES RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, SEM NUMERO, CENTRO, 57800000

22 ARAPIRACA RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147, NOVO HORIZONTE, 57312630

26 MARECHAL DEODORO RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 225, CENTRO, 57160000

27 MATA GRANDE PRAÇA CEL JOSÉ MALTA DE SÁ, 14, CENTRO, 57540000

28 QUEBRANGULO RUA 13 DE JUNHO, N 216, CENTRO, 57750000

29 BATALHA RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, CENTRO, 57420000

31 MAJOR ISIDORO R. PROFA. MARIA JOSÉ DE R. BARROS, SN - FÓRUM ELEITORAL, CENTRO, 57580000

33 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, 57057000

34 TEOTÔNIO VILELA RUA PEDRO CAVALCANTE, N 458, CENTRO, 57265000

37 PORTO REAL DO COLÉGIO AV GOVERNADOR MOACIR ANDRADE, 621, CENTRO, CENTRO, 57290000

39 ÁGUA BRANCA RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, CENTRO, 57490000

40 DELMIRO GOUVEIA RUA OLAVO BILAC, 318, CENTRO, 57480000

44 GIRAU DO PONCIANO AVENIDA PROGRESSO, N. 360., PROGRESSO, 57360000

45 IGACI RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 53, CENTRO, 57620000

46 CACIMBINHAS RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO, 57570000

47 CAMPO ALEGRE AV JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495, CENTRO, 57250000

48 BOCA DA MATA RUA LADISLAU COIMBRA, N. 128, CENTRO, 57680000

49 SÃO SEBASTIÃO RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA PACHECO, 01, CENTRO, 57275000

50 MARAVILHA RUA MANOEL MARTINS LEMOS ,120, CENTRO, 57520000

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA AV. MANOEL MACIANO, 418, CENTRO, 57445000

53 JOAQUIM GOMES PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS, 02, CENTRO, 57980000
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ZE Município Endereço

54 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, 57057000

55 ARAPIRACA RUA GERVASIO DE OLIVEIRA LIMA, N 147, NOVO HORIZONTE, 57312620

14 MARAGOGI PRAÇA BATISTA ACIOLY 40, CENTRO, 57955000

16 COLÔNIA LEOPOLDINA FAZENDA RENASCER, BR 416, KM 09, CENTRO, 57975000

40 PIRANHAS RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGO, 57460000

48 MARIBONDO RUA ANTONIO BOMFIM, S/N, CENTRO, 57670000
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ANEXO IV

Etapa 1
Distribuição de Urnas e Cabinas de Votação

Modalidades
Intermunicipal (dos locais de armazenamento para os locais de votação, no mesmo município)

Intramunicipal (dos locais de armazenamento para os locais de votação, em municípios distintos)

Zona Município Tipo Locais Caixas de Urna Volumes de Cabinas

1 MACEIÓ Intramunicipal 53 274 53

2 MACEIÓ Intramunicipal 52 383 53

3 MACEIÓ Intramunicipal 61 316 61

5 CAJUEIRO Intermunicipal 7 37 7

5 MAR VERMELHO Intermunicipal 2 9 2

5 PINDOBA Intermunicipal 2 7 2

5 VIÇOSA Intramunicipal 6 50 6

6 ATALAIA Intramunicipal 14 78 14

6 CAPELA Intermunicipal 6 33 6

7 CORURIPE Intramunicipal 13 98 13

7 FELIZ DESERTO Intermunicipal 2 9 2

8 COQUEIRO SECO Intermunicipal 4 13 4

8 PILAR Intramunicipal 17 70 17

8 SANTA LUZIA DO NORTE Intermunicipal 3 15 3

8 SATUBA Intermunicipal 4 28 4

9 BRANQUINHA Intermunicipal 2 21 2

9 MESSIAS Intermunicipal 4 33 4

9 MURICI Intramunicipal 8 49 8

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS Intramunicipal 21 131 21

11 OLHO D'ÁGUA DAS FLORES Intermunicipal 7 41 7

11 PALESTINA Intermunicipal 2 11 2

11 PÃO DE AÇÚCAR Intramunicipal 18 49 18

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE Intermunicipal 4 46 4

12 PASSO DE CAMARAGIBE Intramunicipal 10 31 10

12 PORTO DE PEDRAS Intermunicipal 4 17 4

12 SÃO MIGUEL DOS MILAGRES Intermunicipal 5 19 5

13 PENEDO Intramunicipal 22 106 22

13 PIAÇABUÇU Intermunicipal 6 34 6

14 JACUÍPE Intermunicipal 2 14 2

14 JAPARATINGA Intermunicipal 7 18 7

14 JUNDIÁ Intermunicipal 2 11 2

14 MARAGOGI Intramunicipal 11 54 11

14 PORTO CALVO Intramunicipal 13 53 13

15 RIO LARGO Intramunicipal 29 151 29

16 COLÔNIA LEOPOLDINA Intramunicipal 7 39 7

16 IBATEGUARA Intermunicipal 7 28 7

16 SÃO JOSÉ DA LAJE Intramunicipal 7 43 7
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Zona Município Tipo Locais Caixas de Urna Volumes de Cabinas

17 BARRA DE SANTO ANTÔNIO Intermunicipal 5 31 5

17 PARIPUEIRA Intermunicipal 4 26 4

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE Intramunicipal 8 58 8

18 JEQUIÁ DA PRAIA Intermunicipal 3 20 3

18 ROTEIRO Intermunicipal 3 15 3

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS Intramunicipal 16 105 16

19 CARNEIROS Intermunicipal 4 17 4

19 OLIVENÇA Intermunicipal 5 24 5

19 SANTANA DO IPANEMA Intramunicipal 14 79 14

20 CAMPO GRANDE Intermunicipal 8 24 8

20 TRAIPU Intramunicipal 15 50 15

21 SANTANA DO MUNDAÚ Intermunicipal 4 22 4

21 UNIÃO DOS PALMARES Intramunicipal 16 114 16

22 ARAPIRACA Intramunicipal 31 230 31

26 BARRA DE SÃO MIGUEL Intermunicipal 3 17 3

26 MARECHAL DEODORO Intramunicipal 18 100 18

27 CANAPI Intermunicipal 5 34 5

27 MATA GRANDE Intramunicipal 6 45 6

28 BELÉM Intermunicipal 7 16 7

28 CHÃ PRETA Intermunicipal 4 16 4

28 PAULO JACINTO Intermunicipal 4 16 4

28 QUEBRANGULO Intramunicipal 6 27 6

29 BATALHA Intramunicipal 5 32 5

29 BELO MONTE Intermunicipal 4 15 4

29 JACARÉ DOS HOMENS Intermunicipal 3 13 3

29 MONTEIRÓPOLIS Intermunicipal 2 15 2

31 CRAÍBAS Intermunicipal 7 47 7

31 MAJOR ISIDORO Intramunicipal 6 36 6

33 MACEIÓ Intramunicipal 31 236 31

34 JUNQUEIRO Intermunicipal 12 51 12

34 TEOTÔNIO VILELA Intramunicipal 12 77 12

37 IGREJA NOVA Intramunicipal 8 44 8

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE Intermunicipal 4 12 4

37 PORTO REAL DO COLÉGIO Intramunicipal 15 42 15

37 SÃO BRÁS Intermunicipal 6 17 6

39 ÁGUA BRANCA Intramunicipal 7 39 7

39 INHAPI Intermunicipal 6 34 6

39 PARICONHA Intermunicipal 6 22 6

40 DELMIRO GOUVEIA Intramunicipal 26 100 26

40 OLHO D'ÁGUA DO CASADO Intermunicipal 3 18 3

40 PIRANHAS Intramunicipal 7 47 7

44 GIRAU DO PONCIANO Intramunicipal 9 65 9

44 JARAMATAIA Intermunicipal 3 13 3

44 LAGOA DA CANOA Intermunicipal 6 37 6
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Zona Município Tipo Locais Caixas de Urna Volumes de Cabinas

45 COITÉ DO NÓIA Intermunicipal 4 22 4

45 IGACI Intramunicipal 13 52 13

45 TAQUARANA Intermunicipal 3 34 3

46 CACIMBINHAS Intramunicipal 4 21 4

46 DOIS RIACHOS Intermunicipal 5 25 5

46 ESTRELA DE ALAGOAS Intermunicipal 10 33 10

46 MINADOR DO NEGRÃO Intermunicipal 3 13 3

47 CAMPO ALEGRE Intramunicipal 8 62 8

47 LIMOEIRO DE ANADIA Intermunicipal 13 50 13

48 ANADIA Intermunicipal 12 36 12

48 BOCA DA MATA Intramunicipal 7 50 7

48 MARIBONDO Intramunicipal 4 26 4

48 TANQUE D'ARCA Intermunicipal 3 14 3

49 FEIRA GRANDE Intermunicipal 6 43 6

49 SÃO SEBASTIÃO Intramunicipal 12 64 12

50 MARAVILHA Intramunicipal 5 21 5

50 OURO BRANCO Intermunicipal 4 22 4

50 POÇO DAS TRINCHEIRAS Intermunicipal 8 28 8

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA Intramunicipal 7 53 7

51 SENADOR RUI PALMEIRA Intermunicipal 6 24 6

53 CAMPESTRE Intermunicipal 3 15 3

53 FLEXEIRAS Intermunicipal 6 23 6

53 JOAQUIM GOMES Intramunicipal 7 36 7

53 NOVO LINO Intermunicipal 5 23 5

54 MACEIÓ Intramunicipal 37 312 37

55 ARAPIRACA Intramunicipal 19 136 19

Total - Intramunicipal 741 4.334 742

Total - Intermunicipal 294 1.421 294

Total Estado 1.035 5.755 1.036
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ANEXO V

Etapa 2
Recolhimento de envelopes

Modalidade Intramunicipal (locais de votação para pontos de transmissão no próprio município)

Zona Município Tipo Envelope 1 Envelope 2 Extras Total

1 MACEIÓ Intramunicipal 55 55 2 112

2 MACEIÓ Intramunicipal 63 63 2 128

3 MACEIÓ Intramunicipal 0 62 2 64

5 CAJUEIRO Intermunicipal 0 7 2 9

5 MAR VERMELHO Intramunicipal 2 2 2 6

5 PINDOBA Intramunicipal 2 2 2 6

5 VIÇOSA Intramunicipal 0 7 2 9

6 ATALAIA Intramunicipal 0 14 2 16

6 CAPELA Intermunicipal 0 6 2 8

7 CORURIPE Intramunicipal 0 15 2 17

7 FELIZ DESERTO Intramunicipal 2 2 2 6

8 COQUEIRO SECO Intramunicipal 4 4 2 10

8 PILAR Intramunicipal 0 17 2 19

8 SANTA LUZIA DO NORTE Intramunicipal 3 3 2 8

8 SATUBA Intermunicipal 0 5 2 7

9 BRANQUINHA Intermunicipal 0 3 2 5

9 MESSIAS Intramunicipal 5 5 2 12

9 MURICI Intramunicipal 0 8 2 10

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS Intramunicipal 0 25 2 27

11 OLHO D'ÁGUA DAS FLORES Intramunicipal 7 7 2 16

11 PALESTINA Intermunicipal 0 2 2 4

11 PÃO DE AÇÚCAR Intramunicipal 0 18 2 20

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE Intramunicipal 7 7 2 16

12 PASSO DE CAMARAGIBE Intramunicipal 0 10 2 12

12 PORTO DE PEDRAS Intramunicipal 4 4 2 10

12 SÃO MIGUEL DOS MILAGRES Intermunicipal 0 5 2 7

13 PENEDO Intramunicipal 0 24 2 26

13 PIAÇABUÇU Intramunicipal 6 6 2 14

14 JACUÍPE Intramunicipal 2 2 2 6

14 JAPARATINGA Intramunicipal 7 7 2 16

14 JUNDIÁ Intramunicipal 2 2 2 6

14 MARAGOGI Intramunicipal 12 12 2 26

14 PORTO CALVO Intramunicipal 0 13 2 15

15 RIO LARGO Intramunicipal 0 32 2 34

16 COLÔNIA LEOPOLDINA Intramunicipal 8 8 2 18

16 IBATEGUARA Intermunicipal 0 7 2 9

16 SÃO JOSÉ DA LAJE Intramunicipal 0 7 2 9

17 BARRA DE SANTO ANTÔNIO Intramunicipal 6 6 2 14
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17 PARIPUEIRA Intramunicipal 4 4 2 10

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE Intramunicipal 0 10 2 12

18 JEQUIÁ DA PRAIA Intramunicipal 3 3 2 8

18 ROTEIRO Intramunicipal 3 3 2 8

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS Intramunicipal 0 17 2 19

19 CARNEIROS Intramunicipal 4 4 2 10

19 OLIVENÇA Intermunicipal 0 5 2 7

19 SANTANA DO IPANEMA Intramunicipal 0 16 2 18

20 CAMPO GRANDE Intramunicipal 8 8 2 18

20 TRAIPU Intramunicipal 0 15 2 17

21 SANTANA DO MUNDAÚ Intermunicipal 0 4 2 6

21 UNIÃO DOS PALMARES Intramunicipal 0 20 2 22

22 ARAPIRACA Intramunicipal 0 35 2 37

26 BARRA DE SÃO MIGUEL Intramunicipal 3 3 2 8

26 MARECHAL DEODORO Intramunicipal 0 19 2 21

27 CANAPI Intramunicipal 5 5 2 12

27 MATA GRANDE Intramunicipal 0 7 2 9

28 BELÉM Intramunicipal 7 7 2 16

28 CHÃ PRETA Intramunicipal 4 4 2 10

28 PAULO JACINTO Intermunicipal 0 4 2 6

28 QUEBRANGULO Intramunicipal 0 6 2 8

29 BATALHA Intramunicipal 0 5 2 7

29 BELO MONTE Intramunicipal 4 4 2 10

29 JACARÉ DOS HOMENS Intermunicipal 0 3 2 5

29 MONTEIRÓPOLIS Intramunicipal 2 2 2 6

31 CRAÍBAS Intramunicipal 8 8 2 18

31 MAJOR ISIDORO Intramunicipal 0 7 2 9

33 MACEIÓ Intramunicipal 40 40 2 82

34 JUNQUEIRO Intermunicipal 0 13 2 15

34 TEOTÔNIO VILELA Intramunicipal 0 13 2 15

37 IGREJA NOVA Intramunicipal 9 9 2 20

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE Intramunicipal 4 4 2 10

37 PORTO REAL DO COLÉGIO Intramunicipal 0 15 2 17

37 SÃO BRÁS Intermunicipal 0 6 2 8

39 ÁGUA BRANCA Intramunicipal 0 8 2 10

39 INHAPI Intramunicipal 6 6 2 14

39 PARICONHA Intermunicipal 0 6 2 8

40 DELMIRO GOUVEIA Intramunicipal 27 27 2 56

40 OLHO D'ÁGUA DO CASADO Intramunicipal 3 3 2 8

40 PIRANHAS Intramunicipal 9 9 2 20

44 GIRAU DO PONCIANO Intramunicipal 0 12 2 14

44 JARAMATAIA Intramunicipal 3 3 2 8

44 LAGOA DA CANOA Intermunicipal 0 7 2 9

45 COITÉ DO NÓIA Intramunicipal 5 5 2 12
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45 IGACI Intramunicipal 0 14 2 16

45 TAQUARANA Intramunicipal 5 5 2 12

46 CACIMBINHAS Intramunicipal 0 4 2 6

46 DOIS RIACHOS Intermunicipal 0 5 2 7

46 ESTRELA DE ALAGOAS Intramunicipal 10 10 2 22

46 MINADOR DO NEGRÃO Intramunicipal 3 3 2 8

47 CAMPO ALEGRE Intramunicipal 0 10 2 12

47 LIMOEIRO DE ANADIA Intermunicipal 0 14 2 16

48 ANADIA Intermunicipal 0 12 2 14

48 BOCA DA MATA Intramunicipal 0 9 2 11

48 MARIBONDO Intramunicipal 4 4 2 10

48 TANQUE D'ARCA Intermunicipal 0 3 2 5

49 FEIRA GRANDE Intramunicipal 7 7 2 16

49 SÃO SEBASTIÃO Intramunicipal 0 12 2 14

50 MARAVILHA Intramunicipal 0 5 2 7

50 OURO BRANCO Intermunicipal 0 4 2 6

50 POÇO DAS TRINCHEIRAS Intermunicipal 0 8 2 10

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA Intramunicipal 0 9 2 11

51 SENADOR RUI PALMEIRA Intermunicipal 0 6 2 8

53 CAMPESTRE Intermunicipal 0 3 2 5

53 FLEXEIRAS Intermunicipal 0 6 2 8

53 JOAQUIM GOMES Intramunicipal 0 8 2 10

53 NOVO LINO Intermunicipal 0 5 2 7

54 MACEIÓ Intramunicipal 48 48 2 98

55 ARAPIRACA Intramunicipal 0 21 2 23

Total - Intramunicipal 435 984 164 1.583

Total - Intermunicipal 0 149 50 199

Total Estado 435 1.133 214 1.782
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Anexo VI

Etapa 3
Recolhimento de Urnas

Modalidade Intermunicipal (municípios termos para sedes ou postos de atendimento)

Zona Município Tipo Locais Caixas de Urna Volumes de Cabinas

1 MACEIÓ Intramunicipal 53 274 53

2 MACEIÓ Intramunicipal 52 383 53

3 MACEIÓ Intramunicipal 61 316 61

5 CAJUEIRO Intermunicipal 7 37 7

5 MAR VERMELHO Intermunicipal 2 9 2

5 PINDOBA Intermunicipal 2 7 2

5 VIÇOSA Intramunicipal 6 50 6

6 ATALAIA Intramunicipal 14 78 14

6 CAPELA Intermunicipal 6 33 6

7 CORURIPE Intramunicipal 13 98 13

7 FELIZ DESERTO Intermunicipal 2 9 2

8 COQUEIRO SECO Intermunicipal 4 13 4

8 PILAR Intramunicipal 17 70 17

8 SANTA LUZIA DO NORTE Intermunicipal 3 15 3

8 SATUBA Intermunicipal 4 28 4

9 BRANQUINHA Intermunicipal 2 21 2

9 MESSIAS Intermunicipal 4 33 4

9 MURICI Intramunicipal 8 49 8

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS Intramunicipal 21 131 21

11 OLHO D'ÁGUA DAS FLORES Intermunicipal 7 41 7

11 PALESTINA Intermunicipal 2 11 2

11 PÃO DE AÇÚCAR Intramunicipal 18 49 18

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE Intermunicipal 4 46 4

12 PASSO DE CAMARAGIBE Intramunicipal 10 31 10

12 PORTO DE PEDRAS Intermunicipal 4 17 4

12 SÃO MIGUEL DOS MILAGRES Intermunicipal 5 19 5

13 PENEDO Intramunicipal 22 106 22

13 PIAÇABUÇU Intermunicipal 6 34 6

14 JACUÍPE Intermunicipal 2 14 2

14 JAPARATINGA Intermunicipal 7 18 7

14 JUNDIÁ Intermunicipal 2 11 2

14 MARAGOGI Intramunicipal 11 54 11

14 PORTO CALVO Intramunicipal 13 53 13

15 RIO LARGO Intramunicipal 29 151 29

16 COLÔNIA LEOPOLDINA Intramunicipal 7 39 7

16 IBATEGUARA Intermunicipal 7 28 7

16 SÃO JOSÉ DA LAJE Intramunicipal 7 43 7

17 BARRA DE SANTO ANTÔNIO Intermunicipal 5 31 5
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17 PARIPUEIRA Intermunicipal 4 26 4

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE Intramunicipal 8 58 8

18 JEQUIÁ DA PRAIA Intermunicipal 3 20 3

18 ROTEIRO Intermunicipal 3 15 3

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS Intramunicipal 16 105 16

19 CARNEIROS Intermunicipal 4 17 4

19 OLIVENÇA Intermunicipal 5 24 5

19 SANTANA DO IPANEMA Intramunicipal 14 79 14

20 CAMPO GRANDE Intermunicipal 8 24 8

20 TRAIPU Intramunicipal 15 50 15

21 SANTANA DO MUNDAÚ Intermunicipal 4 22 4

21 UNIÃO DOS PALMARES Intramunicipal 16 114 16

22 ARAPIRACA Intramunicipal 31 230 31

26 BARRA DE SÃO MIGUEL Intermunicipal 3 17 3

26 MARECHAL DEODORO Intramunicipal 18 100 18

27 CANAPI Intermunicipal 5 34 5

27 MATA GRANDE Intramunicipal 6 45 6

28 BELÉM Intermunicipal 7 16 7

28 CHÃ PRETA Intermunicipal 4 16 4

28 PAULO JACINTO Intermunicipal 4 16 4

28 QUEBRANGULO Intramunicipal 6 27 6

29 BATALHA Intramunicipal 5 32 5

29 BELO MONTE Intermunicipal 4 15 4

29 JACARÉ DOS HOMENS Intermunicipal 3 13 3

29 MONTEIRÓPOLIS Intermunicipal 2 15 2

31 CRAÍBAS Intermunicipal 7 47 7

31 MAJOR ISIDORO Intramunicipal 6 36 6

33 MACEIÓ Intramunicipal 31 236 31

34 JUNQUEIRO Intermunicipal 12 51 12

34 TEOTÔNIO VILELA Intramunicipal 12 77 12

37 IGREJA NOVA Intramunicipal 8 44 8

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE Intermunicipal 4 12 4

37 PORTO REAL DO COLÉGIO Intramunicipal 15 42 15

37 SÃO BRÁS Intermunicipal 6 17 6

39 ÁGUA BRANCA Intramunicipal 7 39 7

39 INHAPI Intermunicipal 6 34 6

39 PARICONHA Intermunicipal 6 22 6

40 DELMIRO GOUVEIA Intramunicipal 26 100 26

40 OLHO D'ÁGUA DO CASADO Intermunicipal 3 18 3

40 PIRANHAS Intramunicipal 7 47 7

44 GIRAU DO PONCIANO Intramunicipal 9 65 9

44 JARAMATAIA Intermunicipal 3 13 3

44 LAGOA DA CANOA Intermunicipal 6 37 6

45 COITÉ DO NÓIA Intermunicipal 4 22 4
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45 IGACI Intramunicipal 13 52 13

45 TAQUARANA Intermunicipal 3 34 3

46 CACIMBINHAS Intramunicipal 4 21 4

46 DOIS RIACHOS Intermunicipal 5 25 5

46 ESTRELA DE ALAGOAS Intermunicipal 10 33 10

46 MINADOR DO NEGRÃO Intermunicipal 3 13 3

47 CAMPO ALEGRE Intramunicipal 8 62 8

47 LIMOEIRO DE ANADIA Intermunicipal 13 50 13

48 ANADIA Intermunicipal 12 36 12

48 BOCA DA MATA Intramunicipal 7 50 7

48 MARIBONDO Intramunicipal 4 26 4

48 TANQUE D'ARCA Intermunicipal 3 14 3

49 FEIRA GRANDE Intermunicipal 6 43 6

49 SÃO SEBASTIÃO Intramunicipal 12 64 12

50 MARAVILHA Intramunicipal 5 21 5

50 OURO BRANCO Intermunicipal 4 22 4

50 POÇO DAS TRINCHEIRAS Intermunicipal 8 28 8

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA Intramunicipal 7 53 7

51 SENADOR RUI PALMEIRA Intermunicipal 6 24 6

53 CAMPESTRE Intermunicipal 3 15 3

53 FLEXEIRAS Intermunicipal 6 23 6

53 JOAQUIM GOMES Intramunicipal 7 36 7

53 NOVO LINO Intermunicipal 5 23 5

54 MACEIÓ Intramunicipal 37 312 37

55 ARAPIRACA Intramunicipal 19 136 19

Total - Intramunicipal 741 4.334 742

Total - Intermunicipal 294 1.421 294

Total Estado 1.035 5.755 1.036
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ANEXO VII

Etapa 2
Distribuição de envelopes nas sedes dos cartórios eleitorais

Zona Município Tipo Envelope 1 Envelope 2 Extras Total

1 MACEIÓ Intramunicipal 55 55 2 112

2 MACEIÓ Intramunicipal 63 63 2 128

3 MACEIÓ Intramunicipal 0 62 2 64

5 CAJUEIRO Intermunicipal 0 7 2 9

5 MAR VERMELHO Intramunicipal 2 2 2 6

5 PINDOBA Intramunicipal 2 2 2 6

5 VIÇOSA Intramunicipal 0 7 2 9

6 ATALAIA Intramunicipal 0 14 2 16

6 CAPELA Intermunicipal 0 6 2 8

7 CORURIPE Intramunicipal 0 15 2 17

7 FELIZ DESERTO Intramunicipal 2 2 2 6

8 COQUEIRO SECO Intramunicipal 4 4 2 10

8 PILAR Intramunicipal 0 17 2 19

8 SANTA LUZIA DO NORTE Intramunicipal 3 3 2 8

8 SATUBA Intermunicipal 0 5 2 7

9 BRANQUINHA Intermunicipal 0 3 2 5

9 MESSIAS Intramunicipal 5 5 2 12

9 MURICI Intramunicipal 0 8 2 10

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS Intramunicipal 0 25 2 27

11 OLHO D'ÁGUA DAS FLORES Intramunicipal 7 7 2 16

11 PALESTINA Intermunicipal 0 2 2 4

11 PÃO DE AÇÚCAR Intramunicipal 0 18 2 20

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE Intramunicipal 7 7 2 16

12 PASSO DE CAMARAGIBE Intramunicipal 0 10 2 12

12 PORTO DE PEDRAS Intramunicipal 4 4 2 10

12 SÃO MIGUEL DOS MILAGRES Intermunicipal 0 5 2 7

13 PENEDO Intramunicipal 0 24 2 26

13 PIAÇABUÇU Intramunicipal 6 6 2 14

14 JACUÍPE Intramunicipal 2 2 2 6

14 JAPARATINGA Intramunicipal 7 7 2 16

14 JUNDIÁ Intramunicipal 2 2 2 6

14 MARAGOGI Intramunicipal 12 12 2 26

14 PORTO CALVO Intramunicipal 0 13 2 15

15 RIO LARGO Intramunicipal 0 32 2 34

16 COLÔNIA LEOPOLDINA Intramunicipal 8 8 2 18

16 IBATEGUARA Intermunicipal 0 7 2 9

16 SÃO JOSÉ DA LAJE Intramunicipal 0 7 2 9

17 BARRA DE SANTO ANTÔNIO Intramunicipal 6 6 2 14

17 PARIPUEIRA Intramunicipal 4 4 2 10
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17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE Intramunicipal 0 10 2 12

18 JEQUIÁ DA PRAIA Intramunicipal 3 3 2 8

18 ROTEIRO Intramunicipal 3 3 2 8

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS Intramunicipal 0 17 2 19

19 CARNEIROS Intramunicipal 4 4 2 10

19 OLIVENÇA Intermunicipal 0 5 2 7

19 SANTANA DO IPANEMA Intramunicipal 0 16 2 18

20 CAMPO GRANDE Intramunicipal 8 8 2 18

20 TRAIPU Intramunicipal 0 15 2 17

21 SANTANA DO MUNDAÚ Intermunicipal 0 4 2 6

21 UNIÃO DOS PALMARES Intramunicipal 0 20 2 22

22 ARAPIRACA Intramunicipal 0 35 2 37

26 BARRA DE SÃO MIGUEL Intramunicipal 3 3 2 8

26 MARECHAL DEODORO Intramunicipal 0 19 2 21

27 CANAPI Intramunicipal 5 5 2 12

27 MATA GRANDE Intramunicipal 0 7 2 9

28 BELÉM Intramunicipal 7 7 2 16

28 CHÃ PRETA Intramunicipal 4 4 2 10

28 PAULO JACINTO Intermunicipal 0 4 2 6

28 QUEBRANGULO Intramunicipal 0 6 2 8

29 BATALHA Intramunicipal 0 5 2 7

29 BELO MONTE Intramunicipal 4 4 2 10

29 JACARÉ DOS HOMENS Intermunicipal 0 3 2 5

29 MONTEIRÓPOLIS Intramunicipal 2 2 2 6

31 CRAÍBAS Intramunicipal 8 8 2 18

31 MAJOR ISIDORO Intramunicipal 0 7 2 9

33 MACEIÓ Intramunicipal 40 40 2 82

34 JUNQUEIRO Intermunicipal 0 13 2 15

34 TEOTÔNIO VILELA Intramunicipal 0 13 2 15

37 IGREJA NOVA Intramunicipal 9 9 2 20

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE Intramunicipal 4 4 2 10

37 PORTO REAL DO COLÉGIO Intramunicipal 0 15 2 17

37 SÃO BRÁS Intermunicipal 0 6 2 8

39 ÁGUA BRANCA Intramunicipal 0 8 2 10

39 INHAPI Intramunicipal 6 6 2 14

39 PARICONHA Intermunicipal 0 6 2 8

40 DELMIRO GOUVEIA Intramunicipal 27 27 2 56

40 OLHO D'ÁGUA DO CASADO Intramunicipal 3 3 2 8

40 PIRANHAS Intramunicipal 9 9 2 20

44 GIRAU DO PONCIANO Intramunicipal 0 12 2 14

44 JARAMATAIA Intramunicipal 3 3 2 8

44 LAGOA DA CANOA Intermunicipal 0 7 2 9

45 COITÉ DO NÓIA Intramunicipal 5 5 2 12

45 IGACI Intramunicipal 0 14 2 16

Processo SEI 0010887-75.2019.6.02.8000
Termo de referência - Eleições 2020 - Transporte de urnas.odt(Rev.32 - 03/06/2020 12:19)........................................................................Página 27/28

Termo de Referencia - Rev. 32 (0715190)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 179



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Zona Município Tipo Envelope 1 Envelope 2 Extras Total

45 TAQUARANA Intramunicipal 5 5 2 12

46 CACIMBINHAS Intramunicipal 0 4 2 6

46 DOIS RIACHOS Intermunicipal 0 5 2 7

46 ESTRELA DE ALAGOAS Intramunicipal 10 10 2 22

46 MINADOR DO NEGRÃO Intramunicipal 3 3 2 8

47 CAMPO ALEGRE Intramunicipal 0 10 2 12

47 LIMOEIRO DE ANADIA Intermunicipal 0 14 2 16

48 ANADIA Intermunicipal 0 12 2 14

48 BOCA DA MATA Intramunicipal 0 9 2 11

48 MARIBONDO Intramunicipal 4 4 2 10

48 TANQUE D'ARCA Intermunicipal 0 3 2 5

49 FEIRA GRANDE Intramunicipal 7 7 2 16

49 SÃO SEBASTIÃO Intramunicipal 0 12 2 14

50 MARAVILHA Intramunicipal 0 5 2 7

50 OURO BRANCO Intermunicipal 0 4 2 6

50 POÇO DAS TRINCHEIRAS Intermunicipal 0 8 2 10

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA Intramunicipal 0 9 2 11

51 SENADOR RUI PALMEIRA Intermunicipal 0 6 2 8

53 CAMPESTRE Intermunicipal 0 3 2 5

53 FLEXEIRAS Intermunicipal 0 6 2 8

53 JOAQUIM GOMES Intramunicipal 0 8 2 10

53 NOVO LINO Intermunicipal 0 5 2 7

54 MACEIÓ Intramunicipal 48 48 2 98

55 ARAPIRACA Intramunicipal 0 21 2 23

Total - Intramunicipal 435 984 164 1.583

Total - Intermunicipal 0 149 50 199

Total Estado 435 1.133 214 1.782
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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 Secretaria de Administração,
 
Sr. Secretário,
 
Encaminhamos Termo de Referência alterado.
Ressaltamos alterações significativas, frente a

logística atual, considerando municípios sem Ponto de
Transmissão, com deslocamentos intermunicipais, municípios
com mais de um Ponto de Transmissão, transporte direto para
a Junta Eleitoral.

Foram adicionados também condições de forma a
garantir maior autonomia ao Cartório Eleitoral, no tocante à
rotas, início dos recolhimentos e controles.

A linha seguida, na alteração desse TR, foi a
utilização de 3 etapas especializadas, sendo elas: 1. entrega
das urnas na véspera da eleição; 2. Recolhimento de
envelopes (de Mídias, de Documentos ou misto); 3.
Recolhimento das Urnas.

As etapas de movimentação das urnas não se
misturariam com a etapa de envelopes, ou seja, a atividade
executada no transporte das urnas na véspera seria a mesma
atividade, por essa mesma equipe, no dia da eleição, no
sentido inverso. A equipe que transporta urnas não
transportará envelopes.

A etapa de coleta de envelopes será executada por
equipe própria, e quando da preparação dos envelopes (pelos
Coordenadores de Locais de Votação) esses deverão ser
preparados com destino à Ponto de Transmissão ou à Junta
Apuradora, sendo esses envelopes classificados em tipo 1 e

Despacho SPLOG 0715192         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 181



tipo 2 e diferenciados visualmente, e cuja instrução para
utilização (pelos Coordenadores de Locais de Votação) será
dada oportunamente, visto que para essa contratação a
empresa precisa saber o endereço de coleta, o de destino e a
quantidade, não sendo responsabilidade da empresa o
conteúdo.

Também está explicitado no TR que nos
deslocamentos intramunicipais (dentro do próprio município)
a contratada deverá efetuar tantos deslocamentos forem
necessários entre os Locais de Votação e o Ponto de
Transmissão na cidade, a medida que forem concluídas as
votações nos respectivos Locais de Votação, para um rápido
processamento dos resultados, mantendo-se no entanto a
limitação de 1 (um) recolhimento por Local de Votação.

Foi adicionado também a previsão de uma reunião
entre todos os envolvidos no transporte da Zona Eleitoral com
o Cartório Eleitoral, com antecedência mínima de 6 (seis) dias
antes da eleição, momento esse onde o Cartório poderá
discutir todas as especificidades relacionadas à logística
prevista e avaliada essa logística com a proposta da empresa.
Nessa oportunidade também os Cartórios poderão vistoriar os
veículos e apontar a necessidade de ajustes ou substituição.

Por fim, informamos que continuamos revisando o
termo, onde, se necessário, será apresentado nova versão
apontando as alterações realizadas, bem como continuaremos
revisando os quantitativos previstos nas planilhas a partir do
Anexo III, podendo ocorrer alterações quantitativas (que
alterariam a estimativa de custos global), mas com pouca
possibilidade de alteração qualitativa (que alteraria a
estimativa de custo individual).

Assim, pedimos a revisão das condições postas no
Termo de Referência e aprovação do mesmo.

Caso surjam dúvidas acerca da sistemática
proposta estamos à disposição.

 
Respeitosamente,
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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 SPLOG (doc. 0715192), para que se promova a
respectiva revisão das condições expostas no Termo de
Referência Revisado (doc.0715190), e, posterior aprovação.

 
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
0715323 e o código CRC E1B2EF01.

0010887-75.2019.6.02.8000 0715323v1
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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 junho de 2020.
Senhor Diretor- Geral.
 
Em reunião realizada no dia 17 de junho do corrente ano,

cuja ata encontra-se em processo de elaboração e/ou colheita de
assinaturas (0721033), houve as seguintes deliberações:

1. 0010887-75.2019.6.02.8000- ( Analisar o Termo de
Referência Revisado (doc.0715190), e,
posterior aprovação).
O Gestor  contratual registrou que foram
feitas significativas mudanças, garantindo-se a
autonomia dos Cartórios Eleitorais. Houve a
realização de reunião, com relativa antecedência,
entre a empresa e o pessoal do Cartório para tratar
da logística das Eleições. Foi observado o
redimensionamento do parque de urnas do TRE/AL,
considerando o adensamento a ser realizado pelo
TSE. Estando o TR de acordo ao que já
deliberado quanto aos pontos de transmissão,
apesar de o contrato não depender muito de
tais quantitativos.
Deliberação: Aprovar o Termo de Referência
seguindo nos demais termos da contratação.
 

Em sendo assim, encaminho os presentes autos a Vossa
Senhoria para ulteriores providências.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 17/06/2020, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 17/06/2020, às 18:30, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721201 e o código CRC B652B75E.
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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 junho de 2020.
 
Aprovado a revisão do Termo de Referência

(0715190), nos termos do Despacho AGE 0721201, retornem-
se os autos eletrônicos à Secretaria de Administração para o
seu regular anadamento.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/06/2020, às 11:52, 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
0721554 e o código CRC 01D79295.

0010887-75.2019.6.02.8000 0721554v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua do Varadouro nº 531 - Bairro Centro - CEP 57900-000 - Porto Calvo - AL

 

DESPACHO

Porto Calvo, 19 de junho de 2020.

1. Ciente.

2. Ao Chefe de Cartório para prestar as informações requestadas.

3. Após, conclua-se nesta unidade eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por DIOGO DE MENDONÇA FURTADO, Juiz
Eleitoral, em 19/06/2020, às 13:14, 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
0722312 e o código CRC A07872C3.
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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 junho de 2020.
 
 
À SEIC, para realização da pesquisa de preços, em

atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017,
de 15/02/2017, referente ao Termo de Referência 0715190,
cuja aprovação, pela Comissão Permanente de Planelamento
de Eleições - CPPE, consta no evento 0721201.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/06/2020, às 18:11, 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
0722408 e o código CRC D6212C18.
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Despacho GSAD 0722408         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 189



E-mail - 0722596

Data de Envio: 
  21/06/2020 20:56:25

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

Para (com cópia oculta):
    conf.mcz@confiancabr.com.br
    alexandraclara@correios.com.br
    contato@gvan.com.br
    americarentacar@hotmail.com
    ribal.locadoradf@gmail.com
    maceioradiotaxi@maceioradiotaxi.com.br
    coopertaxi@coopertaximaceio.com.br
    adm@coopertal.com.br
    comercialvendplan@gmail.com
    ligtaximaceio@hotmail.com
    rogerioalcantara346@gmail.com
    uni_tx@outlook.com
    manoelf1@oi.com.br
    vale@coopertal.com.br
    pprentacartransporte@yahoo.com.br
    lotaxi2al@gmal.com
    inove-veiculos@hotmail.com
    uniloc.adm@gmail.com
    jflocadoraltda@gmail.com
    istaxial@gmail.com
    mayara@pontualtaxi.com.br
    edeniton@pontualtaxi.com.br
    j.jalles@hotmail.com
    logconltda@hotmail.com
    chametaximaceio@hotmail.com
    alotaxi2al@gmail.com
    ideal.locacoes@hotmail.com
    rosa.dolores@localiza.com
    solange_maisviagens@hotmail.com
    mobiletaxismaceio@gmail.com
    josy.voodetaxi@hotmail.com
    disktaxial@gmail.com
    contato@alagoanadistribuidora.com.br

Assunto: 
  Solicitação- Cotação- Transporte de Urnas e outros materiais- Eleições 2020.

Mensagem: 
  P.A. 0010887-75.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para transportar urnas eletrônicas,
envelopes com mídias de resultado e materiais de apuração, cabinas de votação e fornecimento de
envelopes, conforme definido neste Termo de Referência, em anexo, e para isso a empresa deverá :

1. transporte das urnas eletrônicas e cabinas de votação dos locais de armazenamento, conforme anexo
III, para os respectivos locais de votação;

2. coleta de envelopes nos locais de votação para entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas
Apuradoras, conforme o caso;

3. coleta das urnas eletrônicas nos locais de votação para retorno aos locais de armazenamento,
conforme anexo III; 

4. fornecimento de envelopes para o transporte das mídias e materiais de apuração.

e demais detalhes constantes no Termo de Referência.

Pedimos a gentileza de responder também no caso de impossibilidade de cotação.

Atenciosamente
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Antonio Matias de Pinheiro Júnior
SEIC-TRE-AL
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
(82)98137-0017.

Anexos:
    Termo_0715190_Termo_de_referencia___Eleicoes_2020___Transporte_de_urnas_Rev.31___03.06.2020_12.18_.pdf
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E-mail - 0722597

Data de Envio: 
  21/06/2020 21:04:14

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

Para:
    operacional@ribal.com.br

Assunto: 
  Solicitação- Cotação- Transporte de Urnas e outros materiais- Eleições 2020.

Mensagem: 
  P.A. 0010887-75.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para transportar urnas eletrônicas,
envelopes com mídias de resultado e materiais de apuração, cabinas de votação e fornecimento de
envelopes, conforme definido neste Termo de Referência, em anexo, e para isso a empresa deverá :

1. transporte das urnas eletrônicas e cabinas de votação dos locais de armazenamento, conforme anexo
III, para os respectivos locais de votação;

2. coleta de envelopes nos locais de votação para entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas
Apuradoras, conforme o caso;

3. coleta das urnas eletrônicas nos locais de votação para retorno aos locais de armazenamento,
conforme anexo III; 

4. fornecimento de envelopes para o transporte das mídias e materiais de apuração.

e demais detalhes constantes no Termo de Referência.

Pedimos a gentileza de responder também no caso de impossibilidade de cotação.

Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
SEIC-TRE-AL
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
(82)98137-0017.

Anexos:
    Termo_0715190_Termo_de_referencia___Eleicoes_2020___Transporte_de_urnas_Rev.31___03.06.2020_12.18_.pdf
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De: Confiança - MCZ  <conf.mcz@confiancabr.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
CC: "Paulo Oliveira" <jpvo.adv@gmail.com>, <jordan@confiancabr.com.br>
Data: 22/06/2020 07:00 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação- Cotação- Transporte de Urnas e outros materiais- Eleições 2020.

Sr. Antonio Matias,

Bom dia,

Recebemos e iremos providenciar orçamento.

Na oportunidade informe se esta havendo expediente normal  no TER?
Obrigado.
João Carlos.
(82) 3338-3735 e 3338-3295

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] 
Enviada em: domingo, 21 de junho de 2020 20:56
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação- Cotação- Transporte de Urnas e outros materiais-
Eleições 2020.

P.A. 0010887-75.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar  empresa para
transportar urnas eletrônicas, envelopes com mídias de resultado e materiais
de apuração, cabinas de votação e fornecimento de envelopes, conforme
definido neste Termo de Referência, em anexo, e para isso a empresa deverá :
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1. transporte das urnas eletrônicas e cabinas de votação dos locais de
armazenamento, conforme anexo III, para os respectivos locais de votação;

2. coleta de envelopes nos locais de votação para entrega nos Pontos de
Transmissão e/ou Juntas Apuradoras, conforme o caso;

3. coleta das urnas eletrônicas nos locais de votação para retorno aos
locais de armazenamento, conforme anexo III; 

4. fornecimento de envelopes para o transporte das mídias e materiais de
apuração.

e demais detalhes constantes no Termo de Referência.

Pedimos a gentileza de responder também no caso de impossibilidade de
cotação.

Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
SEIC-TRE-AL
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
(82)98137-0017.
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De: Solange Rosendo Gomes <solange_maisviagens@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 22/06/2020 09:06 AM
Assunto: [seic] Solicitação- Cotação- Transporte de Urnas e outros materiais- Eleições 2020.

Bom dia, Sr. Antonio!

Infelizmente não temos como atendê-los.

Atenciosamente,
Solange Rosendo Gomes.
Diretora

 Obrigada por escolher a MAIS VIAGENS, temos satisfação em atendê - los. 
 
Mais Viagens e Turismo LTDA.
Av. Júiia Freire - 1351. Expedicionários. 
(Ed. Paladium, Sala: 2). João Pessoa, PB.
solange_maisviagens@hotmail.com
Tel: (83) 3224 3495 / 3021 1352 - (83) 98802 1134 (oi) 
Celular pessoal: (83) 99991 2494 (tim) whatsApp

 : sol_rosendo@hotmail.com
  
"Vender é a arte de criar e transferir emoções, sempre causando muita satisfação em quem lhe confiou a possibilidade de prestar um serviço" (César
Romão)

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: domingo, 21 de junho de 2020 20:56
Assunto: Solicitação- Cotação- Transporte de Urnas e outros materiais- Eleições 2020.
 
P.A. 0010887-75.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar  empresa para transportar urnas eletrônicas, envelopes com
mídias de resultado e materiais de apuração, cabinas de votação e fornecimento de envelopes, conforme definido neste Termo de
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Referência, em anexo, e para isso a empresa deverá :

1. transporte das urnas eletrônicas e cabinas de votação dos locais de armazenamento, conforme anexo III, para os respectivos
locais de votação;

2. coleta de envelopes nos locais de votação para entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas Apuradoras, conforme o caso;

3. coleta das urnas eletrônicas nos locais de votação para retorno aos locais de armazenamento, conforme anexo III; 

4. fornecimento de envelopes para o transporte das mídias e materiais de apuração.

e demais detalhes constantes no Termo de Referência.

Pedimos a gentileza de responder também no caso de impossibilidade de cotação.

Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
SEIC-TRE-AL
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
(82)98137-0017.
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E-mail - 0723420

Data de Envio: 
  23/06/2020 16:46:07

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

Para:
    camila@ribal.com.br

Assunto: 
  Solicitação- Cotação- Transporte de Urnas e outros materiais- Eleições 2020.

Mensagem: 
  P.A. 0010887-75.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para transportar urnas eletrônicas,
envelopes com mídias de resultado e materiais de apuração, cabinas de votação e fornecimento de
envelopes, conforme definido neste Termo de Referência, em anexo, e para isso a empresa deverá :

1. transporte das urnas eletrônicas e cabinas de votação dos locais de armazenamento, conforme anexo
III, para os respectivos locais de votação;

2. coleta de envelopes nos locais de votação para entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas
Apuradoras, conforme o caso;

3. coleta das urnas eletrônicas nos locais de votação para retorno aos locais de armazenamento,
conforme anexo III; 

4. fornecimento de envelopes para o transporte das mídias e materiais de apuração.

e demais detalhes constantes no Termo de Referência.

Pedimos a gentileza de responder também no caso de impossibilidade de cotação.

Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
SEIC-TRE-AL
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
(82)98137-0017.

Anexos:
    Termo_0715190_Termo_de_referencia___Eleicoes_2020___Transporte_de_urnas_Rev.31___03.06.2020_12.18_.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que estamos pausando a
instrução a pedido verbal/telefônico de nossa coordenadoria, segundo
acordo de ajuste de termo de referência, comunicado entre
SPLOG/SAD/COMAP. E, por nada mais constar, eu Antonio Matias de
Pinheiro Júnior, Chefe de Seção, lavrei a presente Certidão, que dato
e assino digitalmente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 25/06/2020, 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
0723971 e o código CRC CAB63BB8.

0010887-75.2019.6.02.8000 0723971v2
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Eleições 2020

Relação de Locais de Votação pendentes de Georreferenciamento
Zona Município Local de Votação Endereço Lat Lon

1 MACEIÓ

2070 - COLEGIO SANTA AMELIA RUA DR CLAUDENOR DE ALBUQUERQUE 
SAMPAIO 796, FAROL, 57051720

2151 - COLÉGIO OURO PRETO RUA PADRE CÍCERO, 3431, OURO PRETO, 
57045815

2 MACEIÓ

1040 - ESCOLA PROFESSOR EDUARDO 
ALMEIDA

RUA SAO PEDRO, S/N, GARÇA TORTA, 
57033330

2011 - COLÉGIO FUTURO AV GENERAL LUIZ FRANÇA ALBUQUERQUE, 
16, RIACHO DOCE, 57039230

2054 - ESCOLA PATINHO FEIO RUA PREFEITO ABDON ARROXELAS, N.760, 
PONTA VERDE, 57035380

3 MACEIÓ 1910 - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FEITOSA RUA SÃO LUIZ, RESIDENCIAL  VALE DO 
TOCANTINS, RIO NOVO, 57000000

6 ATALAIA 1422 - ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO CARLOS POVOADO BRANCA DE ATALAIA, ZONA 
RURAL, 57690000

7 CORURIPE 1350 - ESCOLA ESTADUAL INÁCIO DE 
CARVALHO

AV. AFRÍSIO DE CASTRO LESSA SANTOS, 506, 
TÉRCIO WANDERLEY, 57230000

8

COQUEIRO SECO 1040 - ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL 
PROF PEDRO DE CARVALHO PEDROSA

RUA ALTO DA BOA VISTA, 109, BRASILIA, 
57140000

PILAR

1201 - ESC DR MANOEL RAMOS RUA ANPHILÓPHIO REMÍGIO, S/N, CENTRO, 
57150000

1210 - ESC MUN PROF LOURINETE BARBOSA 
PEREIRA

RUA LUÍS OLIVEIRA COSTA, 18, LOTEAMENTO 
MANGUABA, 57150000

1228 - ESC MUN EMÍLIO GARRASTAZU 
MÉDICI

POVOADO MANGABEIRAS, ZONA RURAL, 
57150000

1236 - ESC MUN PROF MARIA GORETE DA 
SILVA

CONJUNTO EDITH FRANÇA DE OLIVEIRA, 
LOTEAMENTO EDITE FRANCA, 57150000

1244 - ESC MUN PROF SUELI CRISTINA 
SANTOS CHAGAS

CONJUNTO BENEDITO CAVALCANTE DE 
BARROS, CONjUNTO BENEDITO DE BARROS, 
57150000

SANTA LUZIA DO NORTE 1031 - ESC MUN SANTA LUZIA DE SIRACUSA
RUA ESTEVÃO PROTOMARTIR DE BRITO, 152 -
PÇA JOSÉ LOBO, CENTRO, 57130000

SATUBA

1074 - ESC MUN HÉLIO BORGES DE AQUINO 
NETO

LOTEAMENTO PORTAL DO RENASCER, 
QUADRA I, N 11, CENTRO, 57130000

1082 - IFAL - INSTITUTO FEDERAL DE 
ALAGOAS - CAMPUS SATUBA

RUA 17 DE AGOSTO, S/N, ZONA RURAL, 
57120000

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS
1317 - UNIVERSISADE ESTADUAL DE ALAGOAS
- UNEAL - PALMERIA DOS ÍNDIOS

RODOVIA EDUARDO ALVES DA SILVA, KM 03, 
CENTRO, 57604595

11 OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
1104 - CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
EMPRESÁRIO DOMÍCIO SILVA

RUA CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, SN, CENTRO, 
57442000

13 PENEDO

1414 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA HANNA BERTHOLET

POVOADO SANTA MARGARIDA, ZONA RURAL,
57200000

1430 - ESCOLA ESTADUAL JOÃO VALERIANO 
DE OLIVEIRA

RUA JOÃO RAMALHO, SN, SANTA LUZIA, 
57200000

1449 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA IRMÃ JOLENTA (ANTIGO FREITAS)

RUA SANTO ANTÔNIO, SN, SENHOR DO 
BONFIM, 57200000

14

JAPARATINGA
1074 - EXTENSÃO DA ESCOLA ANTONIO 
BUARQUE BANDEIRA

RUA ANTÔNIO ALVIM, S/N, CENTRO, 
57950000

MARAGOGI
1120 - IFAL - INSTITUTO FEDERAL DE 
ALAGOAS - CAMPUS MARAGOGI

RODOVIA ARNON DE MELO, AL101N,KM 139, 
POVOADO PEROBA, 57955000

PORTO CALVO
1309 - EM DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 
CANAÃ

LOTEAMENTO OSCAR CUNHA, CANAÃ, 
57900000

15 RIO LARGO

1490 - ESCOLA PREFEITO WALTER DORIA DE 
FIGUEIREDO

CJ MARIO MAFRA, QUADRA D-04, BRASIL 
NOVO, 57000100

1503 - SEDE PROVISÓRIA DA ESCOLA 
MUNICIPAL MANOEL SOARES DE SOUZA

PRAÇA TEIZEIRA BARROS., SN, CENTRO, 
57000100
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Eleições 2020

Relação de Locais de Votação pendentes de Georreferenciamento
Zona Município Local de Votação Endereço Lat Lon

15 RIO LARGO

1511 - ESCOLA MUNICIPAL TERESA CRISTINA 
LINS DE SOUZA COSTA

CJ RES. FRANCISCO TAVARES GRANJA, S/N, 
MATA DO ROLO, 57000100

1520 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA AGNUS
DEY

AV. PRESIDENTE FERNANDO A. COLLO DE 
MELO,96, ANTONIO LINS DE SOUZA, 
ANTONIO LINS DE SOUZA, 57000100

16

IBATEGUARA
1171 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 
IBATEGUARA

RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, CENTRO, 
57890000

SÃO JOSÉ DA LAJE

1228 - POLO UAB
AVENIDA ENÉAS MARINHO, S/N, CENTRO, 
57860000

1236 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO 
ROSÁRIO CAVALCANTE SILVA

SÍTIO VÁRZEA BONITA, ZONA RURAL, 
57860000

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE
1236 - ESCOLA ESTADUAL MESSIAS DE 
GUSMÃO

RUA D. FERNANDO SARMENTO, CENTRO, 
57920000

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

1333 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
CONSTRITIVISTA

RUA PROJETADA, 16, CENTRO, 57240000

1341 - ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA 
EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA

RUA PROJETADA, LOT. HELIO JATOBA 3, 
57240000

1350 - ESCOLA NOEMIA BASTOS
AVENIDA VERA CRUZ, 111, HUMBERTO 
ALVES, 57240000

19

OLIVENÇA
1210 - CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL PROF MARLEIDE CIRILO SILVA  (TIA 
LÊ)

RUA FRANCISCA ARAGÃO JACINTO, S/N, 
CENTRO, 57550000

SANTANA DO IPANEMA

1309 - ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR 
ALOÍSIO ERNANDE BRANDÃO

RUA PROF ALOÍSIO ERNANDE BRANDÃO, S/N,
CAMOXINGA, 57500000

1317 - ESCOLA ESTADUAL ROTARY RUA COMPOSITOR JOSÉ CÂNDIDO, S/N, 
DOMINGOS ACÁCIO, 57500000

1333 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA MARIA DO CARMO OLIVEIRA ARAÚJO

POVOADO AREIA BRANCA, ZONA RURAL, 
57500000

20

CAMPO GRANDE

1082 - POSTO DE SAÚDE JOSÉ PINHEIRO 
NETO

AV CASTELO BRANCO SN, CENTRO, 57350000

1090 - SECRETARIA DE SAÚDE RUA 31 DE MAIO SN, CENTRO, 57350000

1104 - CÂMARA MUNICIPAL AV. CASTELO BRANCO SN, CENTRO, 57350000

1112 - PRÉ-ESCOLA SEMENTE RUA 31 DE MAIO S/N, CENTRO, 57350000

TRAIPU
1368 - CRECHE JACIRA SILVA CAVALCANTE

CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO 
MEDEIROS NETO, CENTRO, 57370000

1376 - GINÁSIO DE ESPORTE O RIBEIRÃO AV BEIRA RIO, CENTRO, 57370000

22 ARAPIRACA

1368 - GRUPO ESCOLAR CÔNEGO EPITÁCIO 
RODRIGUES

VILA SAO FRANCISCO, ZONA RURAL, 
57300080

1376 - GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO CEZÁRIO 
DE OLIVEIRA

VILA SAÕ JOSÉ S/N, ZONA RURAL, 57300000

1643 - IFAL - INSTITUTO FEDERAL DE 
ALAGOAS

RODOVIA AL 110, N 4805, SENADOR ARNON 
DE MELO, 57300000

1660 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 
GUIMARÃES PASSOS

VILA FERNANDES, ZONA RURAL, 57305000

26

BARRA DE SÃO MIGUEL
1031 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA PROFESSORA FLORA SOARES DE 
ARAÚJO

RUA ERONILDES SALDANHA LINS, CENTRO, 
57180000

MARECHAL DEODORO

1325 - CRECHE PROFESSORA TÂNIA 
CAVALCANTE

AVENIDA CATUÇABA, S/N, BARRA NOVA, 
57160000

1333 - ESCOLA PROFESSORA ELEUZA GALVÃO 
RODAS

RUA ARTHUR PAIVA REGO, S/N, CENTRO, 
57160000

1341 - POSTO DE SAÚDE - DENISSON 
AMORIM

RESIDENCIAL DENISSON AMORIM, PEDRAS, 
57160000

27 MATA GRANDE
1228 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DIVA
VILAR MALTA

RUA PROJETADA - COLOSSO, CENTRO, 
57540000
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Relação de Locais de Votação pendentes de Georreferenciamento
Zona Município Local de Votação Endereço Lat Lon

28 BELÉM

1031 - GRUPO ESCOLAR JAIME D'ALTAVILA RUA NOVA SN, CENTRO, 57630000

1074 - CRECHE CASULO SEBASTIANA 
FERREIRA DA COSTA

RUA PEDRO MONTEIRO, S/N, CENTRO, 
CENTRO, 57630000

29

BATALHA 1074 - ESCOLA EDITE MACÁRIO
RUA ANTÔNIO RODRIGUES DE MELO, 148, 
CENTRO, 57420000

BELO MONTE
1058 - CENTRO DE SAÚDE MARIA CONCEIÇÃO
SOUTO

RUA BOA VISTA, S/N, CENTRO, 57435000

33 MACEIÓ

1309 - COLÉGIO ROSA MÍSTICA
CONJUNTO OSMAN LOUREIRO, RUA 15, N 
133, QD C2, CLIMA BOM I, 57071330

1317 - COLÉGIO DINÂMICO
AVENIDA MACEIÓ, N 83, TABULEIRO DO 
MARTINS, 57061110

1325 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOSÉ 
GONZAGA

RUA 7 DE SETEMBRO, N 344, TABULEIRO DO 
MARTINS, 57061140

1333 - COLÉGIO SÃO JERÔNIMO
RUA JACI MELO, S/N, C6JX, 7R, JARDIM DA 
SAÚDE, TABULEIRO DO MARTINS, 57081660

1341 - COLEGIO ATHENEU
ESTRADA DA CODEAL, 33, TABULEIRO DO 
MARTINS, 57081475

1350 - CENTRO DE ENSINO SANTA JULIANA
AV DURVAL DE GOES MONTEIRO, 2345, C67P, 
CM, TABULEIRO DO MARTINS, 57061000

34 TEOTÔNIO VILELA
1066 - ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALOISIO 
VILELA

RUA NOSSA SENHORA DO GUADALUPE S/N, 
CENTRO, 57265000

37 SÃO BRÁS
1090 - ESCOLA MUN. MANOEL QUIRINO 
NUNES

POVOADO MÃO DE ENGENHO, ZONA RURAL, 
57380000

39 INHAPI
1090 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 
BÁSICO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

RUA VEREADOR CÍCERO MANOEL BARBOSA - 
NUMERO 117., CENTRO, 57545000

44 GIRAU DO PONCIANO

1252 - ESCOLA VEREADOR ANTÔNIO ALVES 
DOS SANTOS

RUA JOSÉ PEREIRA BEZERRA, CENTRO, 
57360000

1260 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL PROFESSOR JOSÉ ENOQUE DE 
BARROS

AVENIDA TIRADENTES, S/N, CENTRO, 
57360000

1279 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL PROF.ª LUCIENE JERÔNIMO DA 
ROCHA

RUA FREI DAMIÃO, S/N, SÃO TARCÍSIO, 
57360000

45

COITÉ DO NÓIA 1040 - GINÁSIO JOSÉ BARBOSA DA SILVA
RUA QUINTE DE NOVEMBRO, CENTRO, 
53250000

IGACI

1295 - INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL RUA DIVALDO SURUAGY, CENTRO, 57620000

1309 - GINÁSIO DE ESPORTES BENEDITO 
ALMEIDA

RODOVIA AL 115, CENTRO, 57620000

47

CAMPO ALEGRE 1198 - ESCOLA DORGIVAL GONÇALVES RUA RODOLFO DE MORAIS, LUZIÁPOLIS, 
57250000

LIMOEIRO DE ANADIA

1350 - CEI NIZETE BARBOSA DA SILVA 
FAUSTINO

RUA PROJETADA, DISTRITO PÉ LEVE, 
57260000

1368 - ESCOLA FRANCISCO DOMINGUES - 
ANEXO

PRAÇA 31 DE MAIO S/N, CENTRO, 57260000

50 OURO BRANCO 1112 - CRECHE MUNICIPAL PROFª EDVÂNIA 
SOARES CABRAL

RUA MARIA IVO DE CARVALHO, CENTRO, 
57525000

53

FLEXEIRAS 1147 - ESCOLA JARBAS MAYA DE OMENA RUA CORONEL ALCANTARA , S/N, CENTRO, 
57995000

JOAQUIM GOMES 1180 - COLÉGIO SÃO JOSÉ RUA TANCREDO NEVES, S/N, CENTRO, 
57980000

54 MACEIÓ

1449 - ESTABELECIMENTO PRISIONAL 
FEMININO SANTA LUZIA

RUA PROJETADA S/N, CIDADE UNIVERSITÁRIA,
57000000

1694 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA 
PONTES CARNAÚBA

AV. GILBERTO SOARES PINTO, ANTARES, 
57048160

1708 - ESCOLA ESTADUAL OTACÍLIO HOLANDA
DE ANDRADE

RUA SAO LUIZ, N 09, PETRÓPOLIS, 57062760
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54 MACEIÓ

1716 - ESCOLA MUNICIPAL JORGE DE LIMA AV BELMIRO AMORIM, 1750 - SANTA LUCIA, 
SANTA LÚCIA, 57084040

1724 - ESCOLA MUNICIPAL GRACILIANO 
RAMOS

CJ VILLAGE CAMPESTRE CAMPESTRE I, 
CIDADE UNIVERSITÁRIA, 57073020

55 ARAPIRACA

1198 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 
MARIA DE NAZARÉ

RUA CLAUDIO DE ALBUQUERQUE LIMA, N 
2055, SÃO LUIZ, OURO PRETO, 57301220

1201 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 
WALTER BEZERRA

RUA CLAUDIO DE ALBUQUERQUE LIMA, N 
409, OURO PRETO, OURO PRETO, 57301220

1210 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 
VOLUNTÁRIA MARIA DAS NEVES BORGES

RUA SINÉSIO FERREIRA LIMA, N 383, OURO 
PRETO, OURO PRETO, 57301270
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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 julho de 2020.
Prezados e Prezadas Chefes de Cartório,
 
Trata o presente de complementação de informações de

georreferenciamento de alguns locais de votação, de forma a otimizar
o contrato de transporte de urnas, envelopes de apuração e cabinas
de votação.

 
Segundo dados atuais a eleição de 2020 irá funcionar em

1.035 (mil e trinta e cinco) locais de votação. Desses locais temos 88
(oitenta e oito) não possuem coordenadas geográficas registradas no
sistema ELO, sendo que desses 40 (quarenta) foram criados em
2019/2020.

 
Até meados de 2019 a coleta de coordenadas era

efetuada por meio de formulário utilizando o app KoboCollect. No
segundo semestre de 2019 o TSE liberou o sistema GEL
(Georreferenciamento Eleitoral) para as referidas coletas.

 
Tal sistema tornou-se mais estável esse ano, mas com a

pandemia não foi possível fazer os necessários testes.
 
Ocorre que, para tornar mais preciso estudos dos

licitantes, esta gestão pretende liberar a localização dos locais de
votação não somente por endereços, mas também por coordenadas
geográficas.

 
Dessa forma, solicitamos a colaboração dos Srs. e Sras

para complementação das informações do anexo 0727025, podendo
ser adotadas duas linhas.

1. Utilização do sistema GEL, onde as informações
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serão armazenadas diretamente na base de dados do
sistema ELO, não se fazendo necessário nova coleta
em momento posterior;

2. Informação através de marcação do local de votação
em mapas da internet (a exemplo do Google Maps ou
similar) para uso por esta gestão em base de dados
paralela, sendo que nesse caso as informações não
serão incorporadas ao sistema ELO, sendo
necessário, em outro momento, a captura de
coordenadas pelo sistema GEL.

 
Caso a opção seja pela utilização do sistema GEL, será

preciso instalação de um app no celular (com sistema Android)
disponível em https://play.google.com/store/apps/details?
id=br.jus.tse.eleitoral.gel. Em caso de sistema iOS (iPhone), será
necessário entrar em contato com a gestão (pelo telefone
(82)9.9314.4236) para instruções de instalação. Em ambos os casos,
após instalação, será preciso solicitar um Token para liberação do
aplicativo no celular, que será enviado por meio de e-mail funcional
ou WhatsApp.

 
E no caso a opção ser por envio das coordenadas obtidas

por mapas online, o envio pode ser a tabela preenchida, ou então
captura de tela dos pontos marcados, por e-mail (para splog@tre-
al.jus.br) ou por WhatsApp para (82)9.9314.4236, com o par de
coordenadas, a identificação do local de votação e o município.

 
Os locais de votação atualmente mapeados encontram-se

no endereço http://www.tre-al.jus.br/eleicoes/eleicoes-
2020/georreferenciamento-tre-al, para conferência dessa Zona
Eleitoral.

 
Ressalto que, conforme está em processo de definição

pelo TSE, como as seções eleitorais sofrerão adensamento de
eleitores, sendo esse adensamento efetuado pela quantidade de
eleitores do local de votação dividido por 430, donde visa-se
equalizar a quantidade de eleitores por seção, o link acima já
apresenta a quantidade de seções (urnas) conforme esta
metodologia.

 
Pedimos que tais informações sejam prestadas com a

maior brevidade possível, preferencialmente até o dia 10.07.2020.
Despacho SPLOG 0727026         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 204

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.jus.tse.eleitoral.gel
http://www.tre-al.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/georreferenciamento-tre-al


 
Sem mais para o momento, agradecemos a colaboração.
 
 
Cordialmente,
 
Gestão do Contrato de Transporte de Urnas, Envelopes

de Apuração e Cabinas de Votação

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 03/07/2020, às 11:03, 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
0727026 e o código CRC 08462EF9.
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De: "Cartorio da 47ª Zona Eleitoral" <ze0047@tre-al.jus.br>
Para: splog@tre-al.jus.br
Data: 03/07/2020 13:02
Assunto: Coordenadas - Locais de votação

Senhores(as),

Conforme solicitado no Despacho SPLOG 0727026, Processo SEI 0010887-75.2019.6.02.8000, encaminhamos o arquivo anexo com os dados
dos locais de votação abaixo, dos municípios de Campo Alegre e Limoeiro de Anadia.

CAMPO ALEGRE
1198 – ESCOLA DORGIVAL GONÇALVES, RUA RODOLFO DE MORAIS, LUZIÁPOLIS, 57250000
LIMOEIRO DE ANADIA
1350 – CEI NIZETE BARBOSA DA SILVA FAUSTINO, RUA PROJETADA, DISTRITO PÉ LEVE, 57260000
1368 – ESCOLA FRANCISCO DOMINGUES – ANEXO, PRAÇA 31 DE MAIO S/N, CENTRO, 57260000
Atenciosamente,

José Sali Soares Chefe de cartório - 47ªZE

Anexados:

Arquivo: Coordenadas_locais_47ZE.pdf Tamanho: 187k Tipo de Conteúdo: application/pdf

MDaemon Webmail

1 of 1 03/07/2020 13:03
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Manoel Maciano nº 418 - Bairro Centro - CEP 57445-500 - São José da Tapera - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que, em atenção ao Despacho SPLOG
(0727026), verifiquei que não consta nenhum loal de votação
relacionado no "Anexo - Locais de Votação sem
Georreferenciamento" (0727025) relativos à 51ª ZE-AL, motivo pelo
qual deixo de realizar qualquer ato relativo ao Georreferencimento
dos locais de votação.

Documento assinado eletronicamente por CÉSAR EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS,
Chefe de Cartório, em 03/07/2020, às 16:15, 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
0727314 e o código CRC E94B79C3.

0010887-75.2019.6.02.8000 0727314v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4523 - TRE-AL/5ª ZE

Considerando que o Cartório da 05ª Zona não se encontra na
relação de locais de votação pendentes (0727025), encerro o presente
expediente.

Atenciosamente,
 

Katharine Brandão Oliveira Carneiro Nobre
Chefe do Cartório da 05ª Zona

Documento assinado eletronicamente por KATHARINE BRANDÃO OLIVEIRA
CARNEIRO NOBRE, Chefe de Cartório, em 03/07/2020, às 16:16, 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
0727315 e o código CRC 96D72DE3.

0010887-75.2019.6.02.8000 0727315v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Jurací Tenório Cavalcante, nº 53 - Bairro Centro - CEP 57620-000 - Igaci - AL

 

CERTIDÃO

CERTIFICO, que esta ZE optou pela escolha do sistema
GEL e que não existem apenas 2 locais para se realizar o
mapeamento. Existem 3 locais ao todo.

 
Atenciosamente,
 
Tadeu Lages
45ª ZE

Documento assinado eletronicamente por TADEU BARREIRA LAGES, Chefe de
Cartório, em 06/07/2020, às 08:02, 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
0727428 e o código CRC F41C3E76.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4527 - TRE-AL/53ª ZE

Informo que enviei os dados de localização referentes a esta unidade pelo aplicativo de
mensagens, para o número constante nos autos.

Documento assinado eletronicamente por DÉBORA MATTOS DA CONCEIÇÃO, Chefe
de Cartório, em 06/07/2020, às 08:30, 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
0727436 e o código CRC C18E779F.

0010887-75.2019.6.02.8000 0727436v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4528 - TRE-AL/22ª ZE

Informo que enviei os dados de localização pendentes de georreferenciamento
referentes a esta 22ª ZE através do aplicativo de mensagens, para o número
constante nos autos.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RICARDO BESSA, Chefe de
Cartório Substituto, em 06/07/2020, às 08:55, 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
0727447 e o código CRC 4BBD7B58.

0010887-75.2019.6.02.8000 0727447v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4531 - TRE-AL/50ª ZE

Informo que enviei os dados de localização pendentes de
georreferenciamento referentes a esta 50ª ZE através do e-mail splog@tre-
al.jus.br.

Documento assinado eletronicamente por MICHAEL LIMA SOARES, Chefe de
Cartório, em 06/07/2020, às 09:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0727463 e o código CRC CA914B51.

0010887-75.2019.6.02.8000 0727463v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4532 - TRE-AL/34ª ZE

Informo que a  ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALOISIO VILELA, único
local desta 34ª ZE/AL que se encontra na relação de locais de votação
pendentes (0727025), não funcionará como local de votação nas Eleições
municipais 2020. Tal escola foi desativada como local de votação nas eleições
2016.

Atenciosamente,
 

Vanine Marsiglia Dorea
Chefe do Cartório Substituta da 34ª Zona

Documento assinado eletronicamente por VANINE MARSIGLIA DOREA, Chefe de
Cartório Substituta, em 06/07/2020, às 12:16, 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
0727470 e o código CRC C6A59A18.

0010887-75.2019.6.02.8000 0727470v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Clarindo Amorim - Bairro Centro - CEP 57570-000 - Cacimbinhas - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que, em atenção ao Despacho SPLOG
(0727026), verifiquei que não consta nenhum loal de votação
relacionado no "Anexo - Locais de Votação sem
Georreferenciamento" (0727025) relativos à 46ª ZE-AL, motivo pelo
qual deixo de realizar qualquer ato relativo ao Georreferencimento
dos locais de votação.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA BITTENCOURT DE ALMEIDA
SILVA, Chefe de Cartório, em 06/07/2020, às 09:54, 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
0727471 e o código CRC 383F2411.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Cônego Nicodemos, nº 16 - Bairro Centro - CEP 57490-000 - Água Branca - AL

 

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que enviei os dados de
localização referentes a esta 39ª ZE pelo aplicativo de mensagens,
para o número constante nos autos.

Documento assinado eletronicamente por ARIANE ARCANJO DE SOUZA AMORIM,
Chefe de Cartório Substituta, em 06/07/2020, às 10:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0727493 e o código CRC 5AADF22D.

0010887-75.2019.6.02.8000 0727493v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4538 - TRE-AL/37ª ZE

Informo, para os devidos fins que, na tentativa de dar
cumprimento ao despacho SPLOG 0727026, optei por busca de mapeamento
no Google Maps, porém, não obtive êxito, tendo em vista que o Povoado Mão
de Engenho não está cadastrado no referido mapa.

A opção restante, com utilização do sistema GEL, não me parece
executável em tempos atuais de pandemia. Primeiro por força da
indisponibilidade de veículo oficial no âmbito desta 37ª zona. Por outro lado, a
requisição de veículo para este fim esbarra no fato da utilização em massa dos
veículos municipais, o que gera risco de contágio na sua utilização por este
servidor, inclusive por vir acompanhado de motorista do município com alto
risco de transmissão da COVID.

Aproveito a ocasião para registrar que fiz incontáveis diligências
com uso de carro próprio ao longo da vida funcional à frente deste Cartório,
embora não me fosse exigível. Caso o local de votação em referência estivesse
localizado em área urbana, com pavimentação, ou mesmo em zona rural, desde
que em estrada com boas condições, certamente este servidor faria uso, mais
uma vez, de veículo próprio para atender às demandas do serviço. 

Porém, em se tratando de povoado localizado em zona rural, de
difícil acesso, em tempos de chuva (inverno), entendo desarrazoada a
utilização de veículo pessoal do servidor para esta finalidade.

Por fim, relembro que todo o mapeamento dos demais locais de
votação foi feito pela STI, de modo independente, sem participação do
cartório.

Em razão do exposto, encerro esta informação me colocando à
disposição para maiores informações ou execução de outras medidas cabíveis
na espécie.

   
 

Documento assinado eletronicamente por JULIANO PEIXOTO MEGA, Chefe de
Cartório, em 06/07/2020, às 12:36, 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
0727519 e o código CRC 52F7E2FD.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Ladislau Coimbra nº 128 - Bairro Centro - CEP 57680-000 - Boca da Mata - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que, conforme solicitado no Despacho SPLOG 0727026, que não constam
locais de votação pertencentes a 48ªZE no anexo 0727025.

Sendo assim, por hora, por conseguinte,  não há o que providênciar por parte desta
Unidade Eleitoral.

Cordialmente,

Ingmar Alves

Analista Judiciário

Documento assinado eletronicamente por INGMAR CHAGAS FEBRONIO ALVES,
Analista Judiciário, em 06/07/2020, às 12:02, 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
0727520 e o código CRC 758EB8AB.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua João Lopes Ferreira S/N - Bairro Centro - CEP 57820-000 - Murici - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que, em atenção ao Despacho SPLOG
(0727026), verifiquei que não consta local de votação deste 9ª ZE/AL
relacionado no "Anexo - Locais de Votação sem
Georreferenciamento" (0727025), motivo pelo qual encerro o
presente feito.

Documento assinado eletronicamente por GABRIELA HOLANDA DE AQUINO, Técnico
Judiciário, em 06/07/2020, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0727586 e o código CRC C4350BD6.

0010887-75.2019.6.02.8000 0727586v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4543 - TRE-AL/7ª ZE

Informo que enviei para o e-mail splog@tre-al.jus.br os dados de
localização da Escola Estadual Inácio de Carvalho, localizada em Coruripe,
tendo como ponto de partida o Cartório Eleitoral da 7 ZE/AL de Coruripe.
Segue, em anexo, o e-mail enviado. 

Sem mais para o momento, é o que, por ora, informo.

Documento assinado eletronicamente por THAÍS LOUISSE ACIOLI BARROS, Chefe de
Cartório, em 06/07/2020, 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
0727589 e o código CRC 540567A5.
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De: Thais Acioli <thaislouisse@gmail.com>
Para: ze0007@tre-al.jus.br
Data: 06/07/2020 13:45
Assunto: Mapa Inácio de Carvalho

Enviado do meu iPhone

Anexados:
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4551 - TRE-AL/20ª ZE

Informo que enviei os dados de localização pendentes de georreferenciamento
referentes a esta 20ª ZE através do aplicativo de mensagens, para o número
constante nos autos.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO SANTOS DE ARAÚJO, Chefe de
Cartório Substituto, em 06/07/2020, às 15:09, 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
0727695 e o código CRC 0B2AB173.

0010887-75.2019.6.02.8000 0727695v2

Informação 4551 (0727695)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 222



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4567 - TRE-AL/12ª ZE

Considerando que o Cartório da 12ª Zona não se encontra na
relação de locais de votação pendentes (0727025), encerro o presente
expediente.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por PATRÍCIA MARIA FERREIRA GÊDA, Chefe
de Cartório, em 06/07/2020, às 19:29, 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
0728023 e o código CRC 580FA944.

0010887-75.2019.6.02.8000 0728023v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4570 - TRE-AL/16ª ZE

Informo que enviei os dados de localização pendentes de
georreferenciamento referentes a esta 16ª ZE através do email : splog@tre-
al.jus.br, constante nos autos.

Documento assinado eletronicamente por ELIVALDO CÉSAR CAVALCANTE SILVA,
Chefe de Cartório, em 07/07/2020, às 09:15, 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
0728137 e o código CRC BCD1C3D3.

0010887-75.2019.6.02.8000 0728137v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4572 - TRE-AL/15ª ZE

                                                                                                     CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que enviei os dados de localização referentes a esta 15ª
ZE pelo aplicativo de mensagens, para o número constante nos autos.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO HENRIQUE TAVEIROS, Analista
Judiciário, em 07/07/2020, às 09:38, 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
0728149 e o código CRC 07DC32C5.

0010887-75.2019.6.02.8000 0728149v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4573 - TRE-AL/10ª ZE

Informo que enviei os dados de localização pendente de
georreferenciamento referentes a esta 10ª ZE através do sistema
GEL (Georreferenciamento Eleitoral).

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE COSTA DE FRANÇA,
Chefe de Cartório, em 07/07/2020, às 09:53, 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
0728152 e o código CRC 96DFFE55.

0010887-75.2019.6.02.8000 0728152v2
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E-mail - 0728198

Data de Envio: 
  07/07/2020 11:03:11

De: 
  TRE-AL/18ª ZONA ELEITORAL - SÃO MIGUEL DOS CAMPOS <ze0018@tre-al.jus.br>

Para:
    "splog Mailing List" <splog@tre-al.jus.br>

Assunto: 
  Coordenadas Locais de Votação - 18ª ZE

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Segue os dados dos locais de votação do município de São Miguel dos Campos:

1350 - ESCOLA NOEMIA BASTOS:
Coordenadas: -9.782543, -36.092104
https://www.google.com.br/maps/place/Grupo+Escolar+No%C3%AAmia+Bastos/@-9.7827727,-
36.093155,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x706a7dee7516381:0xafa77906937a2e46!8m2!3d-
9.7827753!4d-36.0920607?hl=pt-BR

1333 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONSTRUTIVISTA
Coordenadas: -9.780114, -36.090640
Link: https://www.google.com.br/maps/place/Escola+De+Educa%C3%A7%C3%A3o+B%C3%A1sica+Construtivista/@-
9.7803727,-
36.092807,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x706a7d894c21a39:0xb4721cb886ac3ac6!8m2!3d-
9.780378!4d-36.0906183?hl=pt-BR

1341 - ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA
Coordenadas: -9.802490, -36.101860
Link: https://www.google.com.br/maps/place/Escola+Estadual+Professora+Edleuza+Oliveira+da+Silva/@-
9.8027489,-
36.1040164,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x706a7f7c0dd428f:0x602f97790a7b9ba7!8m2!3d-
9.8027542!4d-36.1018277?hl=pt-BR

Atenciosamente,

André Araújo
Chefe de Cartório
18ª ZE - São Miguel dos Campos
ze0018@tre-al.jus.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua 22 de dezembro nº 181 - Bairro Centro - CEP 57420-000 - Batalha - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que enviei e-mail para splog@tre-al.jus.br,
com o par de coordenadas, a identificação e o município dos locais de
votação que se encontram sem georreferenciamento, conforme
doc. 0727025.

Dou fé.

Documento assinado eletronicamente por FÁBIO AUGUSTO SANTANA SILVA, Chefe
de Cartório, em 07/07/2020, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0728258 e o código CRC CC7B8B06.

0010887-75.2019.6.02.8000 0728258v2
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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.

2. Quantidades estimadas Conforme descritas neste Termo de Referência.

3. Especificação do Objeto Conforme descritos neste Termo de Referência.

4. Justificativa Atender necessidade logística de transporte de urnas, material 
de apuração e demais materiais relativos às eleições de 2020.

5. Prazos Conforme descritos neste Termo de Referência.

6. Classificação Orçamentária Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n.º 059583 (Pleitos 
Eleitorais).

7. Locais Conforme descritos neste Termo de Referência.

8. Unidade Gestora/ 
Fiscalizadora

Gestão: A Cargo dos Servidores Leonardo Luiz dos Santos 
Pereira e Neilton Souza Silva Júnior.

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

Maceió – AL, 7 de julho de 2020.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Leonardo Luiz dos Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior

Processo SEI 0010887-75.2019.6.02.8000
Termo de referência - Eleições 2020 - Transporte de urnas.odt(Rev.50 - 07/07/2020 10:31)..........................................................................Página 1/26
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Termo de Referência

Especificações da Contratação

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa(s) especializada(s) para realização dos serviços abaixo descritos:
1. transporte de urnas eletrônicas e cabinas de votação dos locais de armazenamento (anexo

I) para os respectivos locais de votação (anexo II);
2. coleta  de  envelopes  nos  locais  de  votação  (anexo  II),  para  entrega  nos  Pontos  de

Transmissão (anexo III) e/ou Juntas Apuradoras (anexo IV), conforme o caso;
3. coleta das urnas eletrônicas nos locais de votação (anexo II)  para retorno aos locais de

armazenamento (anexo I); e
4. fornecimento  de  envelopes  para  o  transporte  das  mídias  e  materiais  de  apuração,

conforme quantitativos relacionados no anexo V.

2. DAS DEFINIÇÕES

Visando a melhor compreensão dos termos utilizados, utilizamos as seguintes definições:

• urna eletrônica:  Urna eletrônica em si,  devendo ser  obrigatoriamente transportada em
embalagem própria, em volume único e fechado;

• cabinas  de  votação:  cabinas  de  votação  acondicionadas  em volumes  únicos  de  até  21
unidades;

• material de apuração: boletins de urna, relatório de zerésima, boletins de justificativa e ata
da seção eleitoral, acondicionado em envelope próprio e lacrado;

• mídia  de  resultado:  Mídias  de  Resultado(MR)  contendo  arquivos  gerados  pela  urna
eletrônica na seção eleitoral, acondicionado em envelope próprio e lacrado;

• envelope: envelope para transporte das mídias de resultado e/ou material de apuração,
confeccionado em material inviolável e com recibo destacável;

• município sede: município onde está localizado o cartório da respectiva zona eleitoral;
• município termo: demais municípios pertencentes à jurisdição de uma zona eleitoral;
• ponto de transmissão: local utilizado para transmissão dos arquivos de resultado gravados

pelas urnas eletrônicas e armazenados nas Mídias de Resultado;
• transporte municipal: trajeto realizado dentro do próprio município, considerando origem

e destino. Neste contrato será, geralmente, o transporte entre o local de votação e o ponto
de transmissão/junta apuradora/local de armazenamento localizado no mesmo município;

• transporte intermunicipal: trajeto realizado dentro da mesma unidade federativa, mas com
municípios  de  origem  e  destino  diferentes.  Neste  contrato  geralmente  o  transporte
realizado entre os locais de votação e pontos de transmissão/juntas apuradoras/locais de
armazenamento em municípios distintos;
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3. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços de distribuição serão realizados em três etapas:

• 1 - Distribuição de urnas e cabinas — coleta das urnas eletrônicas e cabinas nos Locais de
Armazenamento para entrega nos Locais de Votação. Esse transporte será municipal, para
os  municípios  onde  existem  Locais  de  Armazenamento,  ou  intermunicipal,  para  os
municípios sem Local de Armazenamento;

• 2 - Recolhimento de envelopes — coleta de envelopes lacrados nos Locais de Votação para
entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas Apuradoras, conforme o caso, podendo
ainda  esse  transporte  ser  municipal,  intermunicipal  ou  ambos  (municipal  seguido  de
intermunicipal);

• 3 -  Recolhimento de urnas — recolhimento das urnas eletrônicas nos Locais de Votação
para entrega nos Locais de Armazenamento, etapa inversa à etapa 1, de distribuição.

Momentos:

1º Turno e 2º Turno, se houver (somente Capital):

• Distribuição de urnas e cabinas: véspera da Eleição;
• Recolhimento de envelopes: dia da Eleição, após o término da votação; e
• Recolhimento de urnas:  dia da Eleição,  após o término da votação e recolhimento dos

envelopes.
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3.1. PRIMEIRA ETAPA – DISTRIBUIÇÃO DE URNAS E CABINAS

Objetivo
Recolhimento  das  urnas  eletrônicas  e  cabinas  de  votação  nos  Locais  de
Armazenamento  para  entrega  nos  Locais  de  Votação,  de  acordo  com  os
quantitativos estimados no anexo I.

Data do recolhimento do material Véspera das Eleições, 1º e 2º Turno, se houver (somente na Capital)

Horário

1.  Conforme  Anexo  VI,  mediante  reunião  entre  o  Chefe  de  Cartório  e
representante da contratada, sendo recomendado a distribuição entre às 8h e
14h.

2.  Poderá  haver  modificações,  neste  caso,  de  acordo com o planejamento
logístico do Cartório Eleitoral, a ser combinado e entregue à contratada, em
reuniões específicas, com cópia à Gestão Contratual, respeitando-se o limite
de 6(seis) horas para a conclusão da distribuição de urnas, uma vez iniciada a
operação.

Locais de coleta
Nos  Locais  de  Armazenamento  definidos  pelas  zonas  eleitorais,  conforme
relação contida no anexo I, podendo sofrer alterações pontuais, em geral sem
alterações  quantitativas  significantes,  que  serão  devida  e  oportunamente
comunicadas quando da sua ocorrência à contratada, pela Gestão Contratual.

Local de entrega

Nos Locais de Votação, segundo as quantidades estimadas no Anexo II, e que
serão atualizadas e fornecidas à contratada, em formato final, em até 30 dias
antes da realização do 1º turno, podendo sofrer alterações pontuais, em razão
de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  serão  devida  e  oportunamente
comunicadas quando de sua ocorrência à contratada, pela Gestão Contratual.

Responsável pela entrega nos locais
de coleta

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como pessoal autorizado pela
Justiça Eleitoral, nos Locais de Armazenamento da Zona Eleitoral.

Responsável pela recepção nos 
locais de entrega

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral nos Locais
de Votação.
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3.2. SEGUNDA ETAPA: RECOLHIMENTO DE ENVELOPES

Objetivo Coleta de envelopes,  para entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas
Apuradoras.

Data Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (somente Capital).

Horário

Com início às 17h e 15min e prazos de entrega conforme abaixo:
Transporte municipal: 1 hora, contada a partir do recolhimento;
Transporte intermunicipal: 2  horas,  contada  a  partir  do  recolhimento  do
último envelope do município de origem;

O Cartório Eleitoral poderá se valer de aplicativos de mensagem ou SMS para
registrar o término da votação de cada Local de Votação,  e assim também
notificar  à  empresa,  onde  esta  terá,  a  partir  de  então,  30  min  para
recolhimento dos envelopes daquele Local de Votação,  devendo  essa opção
ser ajustada com a empresa, conforme reunião prévia.

Local de recolhimento Locais de votação, conforme locais de entrega da etapa anterior.

Local de entrega

Conforme logística do Cartório Eleitoral, o endereço de entrega poderá ser em
um  Ponto  de  Transmissão  no  próprio  município  ou  em  município  distinto
pertencente  à  Zona  Eleitoral,  e/ou  Junta  Apuradora,  localizada  no  próprio
município ou em município pertencente à Zona Eleitoral, conforme cenários
abaixo.

Cenário 1. Para  os  municípios  onde  haja  Ponto  de  Transmissão  e  Junta
Apuradora, mas em endereços distintos, deverão ser entregues primeiro os
envelopes destinados aos Ponto de Transmissão (transporte municipal) e em
seguida os envelopes destinados à Junta Apuradora (transporte municipal),
sendo utilizado para tanto o mesmo veículo;

Cenário 2. Para municípios onde haja Pontos de Transmissão mas não haja
Junta Apuradora deverão ser entregues os envelopes destinados ao Ponto de
Transmissão  (transporte  municipal)  e  em  seguida  os  envelopes  da  Junta
Apuradora (transporte intermunicipal);

Cenário 3. Para municípios  onde  não  haja  Ponto de Transmissão todos os
envelopes  serão  entregues  em  ponto  de  transmissão  (transporte
intermunicipal) seguido de entrega dos demais envelopes na junta eleitoral
(transporte  intermunicipal)  ou  então  todos  os  envelopes  serão  entregues
diretamente na junta eleitoral (transporte intermunicipal).

Responsável pela entrega nos locais
de coleta

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral nos Locais
de Votação.

Responsável  pela  recepção  nos
locais de entrega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como pessoal autorizado pela
Justiça  Eleitoral,  nos  Pontos  de  Transmissão  e  Juntas  Apuradoras  da  Zona
Eleitoral.

3.2.1. ESPECIFICIDADES DA ETAPA DE RECOLHIMENTO DE ENVELOPES

Para os transportes municipais. A empresa deverá fazer tantos trajetos quanto forem necessários
entre  os  Locais  de  Votação  e  o  Ponto  de  Transmissão/Junta  Apuradora,  de  forma a  evitar  a
utilização de roteiros preestabelecidos  fixos e que dificultem ou atrasem o processamento de
resultados.  Deverá  ser  respeitado,  no  entanto,  o  limite  de 1  (um)  recolhimento por  Local  de
Votação.

Para  os  transportes  municipais  seguidos  de transporte  intermunicipal.  Nos  municípios  onde a
empresa fizer uso de mais de um veículo, o transporte intermunicipal poderá ser feito em veículo
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único, ou seja, com “transbordo” de envelopes entre os veículos do município de origem, para
concentração  em  um  único  transporte  com  destino  ao  Ponto  de  Transmissão  e/ou  Junta
Apuradora, devendo porém o “transbordo” ocorrer em um Ponto de Transmissão, acompanhado
por servidor da Justiça Eleitoral ou designado pelo Juiz Eleitoral.

3.2.2. EXEMPLOS DE CENÁRIOS

Cenário 1 –  Maceió - Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação próximos ao
Ponto de Transmissão do Grupo Escolar Tavares Bastos (conforme definido pelo Cartório Eleitoral),
entrega de parte de envelopes no Tavares Bastos e em seguida entrega dos demais envelopes na
Junta Apuradora (deslocamento municipal com parada).

Cenário 2 – Jaramataia – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação do município
de  Jaramataia  e  entrega  de  parte  desses  envelopes  no  Ponto  de  Transmissão,  no  próprio
município, e em seguida concentração dos envelopes em um único veículo para deslocamento
para  a  sede  do  Cartório  Eleitoral  (Girau  do  Ponciano)  para  entrega  dos  demais  envelopes
(deslocamento municipal, seguido de deslocamento intermunicipal).

Cenário 3 – Cajueiro – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de Cajueiro e
em seguida deslocamento para a Junta Apuradora, em Viçosa (deslocamento intermunicipal).

Cenário  3 –  Tanque d’Arca –  Recolhimento de todos os  envelopes  dos Locais  de  Votação de
Tanque  d’Arca  e  deslocamento  para  o  Ponto  de  Transmissão  em  Maribondo  (transporte
intermunicipal),  e  em  seguida  deslocamento  para  a  Junta  Apuradora  em  Boca  da  Mata
(deslocamento intermunicipal continuado).

3.3. TERCEIRA ETAPA: RECOLHIMENTO DE URNAS

Objetivo Recolhimento das urnas eletrônicas.

Data Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (somente Capital).

Horário
Com início às 17h e 30min e término até 4 horas após o encerramento da
votação  no  respectivo  local  de  votação,  aferidos  conforme início  da  etapa
anterior (Recolhimento de Envelopes).

Local de recolhimento Locais de Votação, local de entrega da Etapa de Distribuição das Urnas.

Local de entrega Nos Locais de Armazenamento, local de coleta da Etapa de Distribuição das
Urnas.

Responsável pela entrega nos locais
de coleta

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral nos Locais
de Votação.

Responsável  pela  recepção  nos
locais de entrega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como pessoal autorizado pela
Justiça Eleitoral, nos Locais de Armazenamento da Zona Eleitoral.
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4. DA REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO E AJUSTES DA LOGÍSTICA

A empresa deverá, em até 6 dias antes da eleição (segunda-feira antes da eleição, seja primeiro ou
segundo turno), reunir-se com o Chefe de Cartório para apresentar e discutir o plano logístico de
distribuição e recolhimento das urnas.

Deverão  estar  presentes  todos  os  condutores  (de  todas  as  etapas  abrangidas)  envolvidos  na
operação e o representante designado pela empresa.

Deverão ser  apresentados os respectivos veículos  que serão utilizados,  momento esse  que os
chefes  de  cartório  poderão  apontar  alguma  irregularidade  e  solicitar  a  substituição,  tendo  a
empresa 24h para apresentar novo veículo.

No caso de impossibilidade de participação do representante este poderá ser substituído (com
ausência devidamente justificada e aval  da empresa) por algum dos condutores envolvidos na
operação, que nessa situação assumirá a condição de preposto da empresa.

Deverão ser detalhados (em relação à distribuição) horários,  localização dos locais de votação,
responsáveis nos locais de votação, ordem de entrega em cada município, horário de início da
operação de coleta, horário de início da operação de distribuição, horário de início da entrega em
cada  município,  estimativa  de  horário  para  cada  local  de  votação  (de  forma  a  evitar  espera
excessiva  pelos  supervisores  de  locais),  recibos  de  controle  de  entrega;  e  em  relação  ao
recolhimento de envelopes e urnas,  pós  eleição,  horário de início  do recolhimento,  trajetos a
serem observados, prazo esperado de entrega, entre outros assuntos pertinentes.

Deverá  ser  lavrado  PLANEJAMENTO  LOGÍSTICO -  DISTRIBUIÇÃO  E  RECOLHIMENTO  DE  URNAS,
MÍDIAS E  DOCUMENTOS (conforme modelo do anexo VI),  acompanhado do detalhamento do
roteiro (Anexo VII) e assinado pelos participantes para arquivamento e posterior consulta, caso
demandado.

5. DO FORNECIMENTO E DOS QUANTITATIVOS DE ENVELOPES DE SEGURANÇA

A empresa deverá fornecer os envelopes necessários ao transporte dos volumes definidos neste
Termo de Referência para cada turno, conforme quantitativos previstos  no anexo V, na sede de
cada zona eleitoral, até 6 dias antes da eleição, seja 1º ou 2º Turno, se houver.

5.1 ESPECIFICAÇÕES DOS ENVELOPES DE SEGURANÇA

Os envelopes fornecidos deverão possuir:
▪ Dimensões mínimas de 32 x 40cm;
▪ Sistema  de  fecho  rápido,  sem  necessidade  de  uso  de  outros  materiais  ou

ferramentas para lacração;
▪ Recibo destacável, sem a necessidade de uso de outros materiais ou ferramentas

para remoção;
E deverão ser:

▪ Ser opacos;
▪ preferencialmente de cores diferentes, após consultada a gestão acerca das cores a

serem adotadas, conforme quantitativos definidos para Pontos de Transmissão e
Junta Apuradora;
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▪ Ser confeccionados em material impermeável;
▪ Ser resistentes à rasgo e à punctura.

6. DO VALOR ESTIMADO PARA TRANSPORTE DE QUANTITATIVOS NÃO PREVISTOS:

Estima-se o valor equivalente ao percentual de 1%(um por cento) do quantum previsto para a
prestação de serviços, tomando-se por base os quantitativos apurados pelo TRE até o dia 1º de
setembro de 2020, para o pagamento de eventuais quantitativos não estimados em cada uma das
etapas previstas.

7. DADOS FÍSICOS E/OU VALORES DOS ITENS

DESCRIÇÃO MEDIDAS
(A x L x P) cm PESO MÉDIO VOLUME VALOR UNITÁRIO(*) 

CAIXA DE URNA 2009 24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA 2010 24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA 2013 24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA 2015 24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

MÍDIA DE VOTAÇÃO - - 22,60

CABINAS (21 UNIDADES) 21 / 46 / 100 12,4 Kg -
(*) Valor do item, em Reais

8. VEÍCULO APROPRIADO PARA TRANSPORTE

8.1 PARA AS ETAPAS ENVOLVENDO TRANSPORTE DE URNAS

Para  as  etapas  envolvendo  transporte  de  urnas  (distribuição  e  recolhimento)  deverão  ser
observado as seguintes condições:

• O transporte deverá ser executado em veículos do tipo utilitário (furgão, van ou de
carga) ou mini caminhões do tipo baú, conforme necessidade, sendo esses veículos
necessariamente fechados;

• Deverão ser  removidos  os  bancos  de passageiros  para  melhor  acomodação das
urnas;

• Os veículos deverão dispor de condutor, auxiliar de carregamento e carrinho para
transporte;

• Os  condutores  deverão estar munidos de aparelho celular,  para recebimento de
ligações ou contatos de forma a efetuar o acompanhamento da operação e propor
ajustes pontuais;

• Deverá ser utilizado ao menos um veículo por zona e município;
• Não  poderão  ser  alocados  na  execução  dos  serviços  veículos  com  contratos

vigentes com órgãos dos governos, sejam eles nas esferas municipais, estaduais ou
federais;

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com caracterização ou
adesivação relacionada a empresas particulares e/ou político-partidárias;
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8.2. PARA AS ETAPAS ENVOLVENDO TRANSPORTE DE ENVELOPES

Para as etapas de transporte de envelopes deverão ser observadas as seguintes condições:
• O transporte deverá ser executado em veículo tipo médio ou moto (nesse caso com

acessórios adequados para transporte), distinto do veículo de transporte das urnas;
• Os condutores deverão estar munidos de aparelho celular,  para recebimento de

ligações ou contatos de forma a efetuar o acompanhamento da operação e propor
ajustes pontuais;

• Deverá ser utilizado ao menos um veículo por zona e município;
• Não  poderão  ser  alocados  na  execução  dos  serviços  veículos  com  contratos

vigentes com órgãos dos governos, sejam eles nas esferas municipais, estaduais ou
federais;

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com caracterização ou
adesivação relacionada à empresas particulares e/ou político-partidárias;

9. DOCUMENTAÇÃO

Todos os procedimentos deverão ser documentados mediante recibo.

10. DAS OBRIGAÇÕES

10.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
• Efetuar  a  coleta  dos  itens  conforme  descrito  em  cada  etapa,  nos  horários  e  locais

ajustados, em veículos utilizados exclusivamente para este fim.
• Fornecer  recibo  em  nome do Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  discriminando  as

quantidades transportadas em cada etapa, no ato da coleta.
• Entregar  as  urnas  eletrônicas,  volumes  de  cabinas  de  votação,  volumes  de  mídias  de

votação e volumes de materiais de apuração mediante recibo, nos endereços relacionados
pelo  Contratante,  exclusivamente  aos  serventuários  devidamente  designados  pelo  Juiz
Eleitoral da respectiva Zona, conforme descrito neste Termo de Referência.

• Responder,  na  forma  estabelecida  no  contrato,  pelo  inadimplemento  de  cláusulas
contratuais  ou  quando  ocorrer  avarias  ocasionadas  comprovadamente  por  manuseio
indevido no trajeto  das  urnas  eletrônicas,  mídias  de resultado e  demais  materiais,  ou
extravios, por culpa ou dolo da contratada.

• Adotar as cautelas necessárias para o manuseio e transporte dos equipamentos.
• Cumprir  as  obrigações  derivadas  do  contrato,  quais  sejam,  encargos  previdenciários,

obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 
• Cumprir as decisões emanadas da administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

que visem ao fiel cumprimento do contrato.
• Implantar, de forma adequada, a supervisão dos serviços, de modo a obter uma operação

correta e eficaz.
• Comunicar à Fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar

os esclarecimentos que a referida Fiscalização julgar necessários.
• Fornecer ao contratante, em prazo não superior a 20 (vinte dias) após a contratação, o

plano logístico da distribuição das  urnas  eletrônicas,  mídias  de resultado,  materiais  de
votação e expediente. 

• Expor  a  logística  dos  trabalhos  aos  agentes  da  Justiça  Eleitoral  (servidores,  Juízes  e
Membros do Tribunal), em momentos distintos, na forma determinada pelo Contratante.
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• Solicitar ao contratante os endereços dos locais de coleta e entrega das urnas eletrônicas,
por  Zona  e  Seção Eleitoral,  bem como a  sua respectiva quantidade,  devendo ainda,  a
contratada requerer a lista supramencionada em um prazo mínimo de 05 (cinco) dias que
antecedam  o  transporte  das  urnas  eletrônicas,  em  função  da  probabilidade  de  haver
mudanças nos locais onde funcionarão as seções eleitorais.

• Dispor de pelo menos um supervisor/coordenador  na região para atendimento à Zona
Eleitoral, podendo este ser compartilhado com outras zonas eleitorais, que possa intervir
na logística direta de distribuição e recolhimento e que esteja desvinculado do quadro de
motoristas e carregadores;

• Munir os condutores dos veículos envolvidos na operação com aparelhos celulares, bem
como todos os responsáveis nos locais de apoio, em todas as sedes das Zonas Eleitorais. O
uso dos telefones celulares, nos limites da contratação,  fica restrito ao recebimento de
chamadas pagas na sua origem, não se responsabilizando o Tribunal por qualquer ligação
originada  do  aparelho  durante  o  período  da  contratação  ou  mesmo  recebida  na
modalidade “a cobrar”. 

• Fornecer  ao  TRE-AL  uma  relação  contendo  nome  dos  condutores  e  identificação  dos
veículos (modelo, marca, ano de fabricação, placa) que serão utilizados em cada etapa da
operação.

• Indicar  preposto,  a quem a Fiscalização dirigir-se-á para resolver questões vinculadas à
execução dos serviços.

• Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados.

10.2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

• Permitir o acesso dos empregados da contratada às suas dependências para execução de
serviços referentes ao objeto contratado, quando necessário.

• Prestar as informações e os esclarecimentos correlatos aos serviços, que venham a ser
solicitados pela Contratada.

• Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho,
segundo os princípios da eficiência e da eficácia.

• Aceitar o preposto indicado pela contratada.
• Observar  as  condições  gerais  de  aceitação  quanto  a  peso,  dimensões  e  outras

estabelecidas pela Contratada.
• Apresentar à Contratada cronograma para realização da coleta e da entrega das urnas

eletrônicas, incluindo a indicação dos respectivos locais de coleta e entrega.
• Fornecer  e  emitir  recibos  discriminando  a  quantidade  de  urnas  eletrônicas,  mídias  de

resultado e materiais e que forem entregues à Contratada, nos quais o signatário aporá por
extenso o nome juntamente com o número de um documento de identificação pessoal. 

• Fiscalizar, por meio dos Gestores designados pela Presidência, com apoio da Fiscalização, a
execução dos serviços.

11. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A gestão do contrato ficará a cargo de servidores Leonardo Luiz dos Santos Pereira e Neilton Souza
Silva Júnior, que promoverão o acompanhamento da execução dos serviços, ficando a fiscalização
a cargo dos  Chefes  de Cartório  ou outros  servidores  designados  pela Presidência  do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.
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À  Gestão  e  Fiscalização  do  contrato,  dentre  outras  atribuições  previstas  na  Resolução  nº
14.132/2005 ou outro instrumento legal que a substitua, compete:

▪ Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de entrega das urnas eletrônicas,
por Zona e Seção Eleitoral, pontos de transmissão e juntas apuradoras.

▪ Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for necessário para viabilizar o
pagamento na forma prevista no contrato.

▪ Comunicar à Administração eventual descumprimento de cláusula contratual. 
▪ Propor,  de  forma  fundamentada,  em  caso  de  descumprimento  de  cláusula

contratual, as penalidades cabíveis.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A Contratada estará sujeita às penalidades estabelecidas na legislação que disciplina as licitações e
contratações públicas (Leis nº 8.666/93 e 10.520/02), nos seguintes termos:
Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93:

• O atraso injustificado no início da execução dos serviços sujeitará a Contratada,
a juízo do Contratante, à multa de 5% do valor total do contrato, por turno de
votação. A execução terá início com a arrumação das urnas para distribuição
aos locais de votação. 

• O atraso  injustificado,  ou  de justificativa  não aceita  pela  Administração,  em
relação a coleta ou entrega dos itens contratados, em qualquer etapa, sujeitará
a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 2% sobre preço unitário de
coleta  ou  entrega  do item,  por  tempo superior  a  30  minutos,  incidindo em
tantos quantos forem os volumes coletados ou entregues em atraso, por turno
de votação. 

Nos  termos  do  art.  87  da  Lei  nº  8.666/93,  pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato,  o
Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades:

• Advertência.
• Multa  de  10% (dez  por  cento)  do  valor  integral  do  contrato  ou  do  valor

remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do
mesmo.

• Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com o TRE-AL.

• Declaração  de  inidoneidade para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Pública.

• Poderá  a  Administração  considerar  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato,
para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 2 dias para as
atividades preparatórias, 5 horas para as todas as etapas dos serviços, à exceção
da etapa II,  cujo prazo será considerado para tanto se superior a 2 horas, na
entrega, coleta ou na regularização de eventuais vícios.

• As penalidades serão aplicadas na forma da legislação específica e de acordo
com as normas regulamentares da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, assegurando-se à Contratada, em qualquer hipótese, os benefícios da
ampla defesa e do contraditório.
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13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento  será  efetuado,  por  turno de  votação,  no  prazo  máximo de 10 (dez)  dias  úteis,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, após o devido atesto pela Gestão/Fiscalização,
desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e não haja fato
impeditivo imputável à Contratada.

O pagamento será realizado mediante ordem bancária de crédito em favor da Contratada, que,
para tanto, deverá fazer constar em sua proposta seus dados bancários.

Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de  liquidação  qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que
isso gere direito a pedido de reajustamento de preços ou correção monetária.

14. VIGÊNCIA

O prazo de vigência contará desde a assinatura do contrato até o dia 30 de novembro de 2020, ou,
antes com a solução de todas as obrigações contratuais das partes. 

15. ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão à conta do Orçamento das Eleições
2020, 000421-Ação Pleitos Eleitorais.
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ANEXO I

Endereço dos Locais de Armazenamento

ZE Município Endereço Referência Urnas

1 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, 57057000 Sede do Cartório da 01ª ZE 271

2 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, 57052000 Sede do Cartório da 02ª ZE 381

3 MACEIÓ AV FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, 57057900 Sede do Cartório da 03ª ZE 310

5 VIÇOSA RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, 57700000 Sede do Cartório da 05ª ZE 103

6 ATALAIA AV. PEDRO PEREIRA ACIOLI, SN, JOSE PAULINO, 57690000 Sede do Cartório da 06ª ZE 109

7 CORURIPE RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS WANDERLEY, COM. TERCIO VANDERLEY, 
COMENDADOR TERCIO WANDERLEY, 57230000 Sede do Cartório da 07ª ZE 106

8 PILAR PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 337, CENTRO, 57150000 Sede do Cartório da 08ª ZE 126

9 MURICI RUA JO¿O LOPES FERREIRA, S/N - CENTRO, CENTRO, 57820000 Sede do Cartório da 09ª ZE 102

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, CENTRO, 57600010 Sede do Cartório da 10ª ZE 129

11 PÃO DE AÇÚCAR AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 949, CENTRO, 57400000 Sede do Cartório da 11ª ZE 101

12 PASSO DE CAMARAGIBE RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, CENTRO, 57930000 Sede do Cartório da 12ª ZE 111

13 PENEDO RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, 57200000 Sede do Cartório da 13ª ZE 137

14 PORTO CALVO RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO, 57900000 Sede do Cartório da 14ª ZE 95

14 MARAGOGI PRAÇA BATISTA ACIOLY 40, 57955000 Posto de Atendimento 
Maragogi - 14ª 53

15 RIO LARGO AV. PRESIDENTE FERNANDO COLLOR DE MELO,48, TABULEIRO DO PINTO, 57100000 Sede do Cartório da 15ª ZE 151

16 SÃO JOSÉ DA LAJE PÇA. OSMAN COSTA PINO, S/N, CENTRO, 57860000 Sede do Cartório da 16ª ZE 70

16 COLÔNIA LEOPOLDINA RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 09 CENTRO, 57975000 Posto de Atendimento Colônia 
Leopoldina - 16ª 38

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE RUA COELHO CAVALCANTE, 73, CENTRO, 57920000 Sede do Cartório da 17ª ZE 116

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS RUA CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 51, CENTRO, 57240078 Sede do Cartório da 18ª ZE 137

19 SANTANA DO IPANEMA AV. PRESIDENTE DUTRA, N 385  BR 316, MONUMENTO, 57500000 Sede do Cartório da 19ª ZE 120

20 TRAIPU ISMAR DE GOES MONTEIRO S/N, CENTRO, 57370000 Sede do Cartório da 20ª ZE 73

21 UNIÃO DOS PALMARES RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, SEM NUMERO, CENTRO, 57800000 Sede do Cartório da 21ª ZE 134

22 ARAPIRACA RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147, NOVO HORIZONTE, 57312630 Sede do Cartório da 22ª ZE 228

26 MARECHAL DEODORO RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 225, CENTRO, 57160000 Sede do Cartório da 26ª ZE 119

27 MATA GRANDE PRAÇA CEL JOSÉ MALTA DE SÁ, 14, CENTRO, 57540000 Sede do Cartório da 27ª ZE 79

28 QUEBRANGULO RUA 13 DE JUNHO, N 216, CENTRO, 57750000 Sede do Cartório da 28ª ZE 73

29 BATALHA RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, CENTRO, 57420000 Sede do Cartório da 29ª ZE 75

31 MAJOR ISIDORO R. PROFA. MARIA JOSÉ DE R. BARROS, SN - FÓRUM ELEITORAL, CENTRO, 57580000 Sede do Cartório da 31ª ZE 83

33 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, 57057000 Sede do Cartório da 33ª ZE 231

34 TEOTÔNIO VILELA RUA PEDRO CAVALCANTE, N 458, CENTRO, 57265000 Sede do Cartório da 34ª ZE 124

37 PORTO REAL DO COLÉGIO AV GOVERNADOR MOACIR ANDRADE, 621, CENTRO, CENTRO, 57290000 Sede do Cartório da 37ª ZE 114

39 ÁGUA BRANCA RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, CENTRO, 57490000 Sede do Cartório da 39ª ZE 95

40 DELMIRO GOUVEIA RUA OLAVO BILAC, 318, CENTRO, 57480000 Sede do Cartório da 40ª ZE 117

40 PIRANHAS RUA CAMPO GRANDE, 60, 57480000 Posto de Atendimento Piranhas
- 40ª 45

44 GIRAU DO PONCIANO AVENIDA PROGRESSO, N. 360., PROGRESSO, 57360000 Sede do Cartório da 44ª ZE 115

45 IGACI RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 53, CENTRO, 57620000 Sede do Cartório da 45ª ZE 106

46 CACIMBINHAS RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO, 57570000 Sede do Cartório da 46ª ZE 89

47 CAMPO ALEGRE AV JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495, CENTRO, 57250000 Sede do Cartório da 47ª ZE 110

48 BOCA DA MATA RUA LADISLAU COIMBRA, N. 128, CENTRO, 57680000 Sede do Cartório da 48ª ZE 96

48 MARIBONDO RUA ANTONIO BOMFIM, S/N, 57670000 Posto de Atendimento 
Maribondo - 48ª 26

49 SÃO SEBASTIÃO RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA PACHECO, 01, CENTRO, 57275000 Sede do Cartório da 49ª ZE 106
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ZE Município Endereço Referência Urnas

50 MARAVILHA PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N, CENTRO, 57520000 Sede do Cartório da 50ª ZE 72

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA AV. MANOEL MACIANO, 418, CENTRO, 57445000 Sede do Cartório da 51ª ZE 74

53 JOAQUIM GOMES PRACA LAURENTINO GOMES DE BARROS, 02, CENTRO, 57980000 Sede do Cartório da 53ª ZE 99

54 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, 57057000 Sede do Cartório da 54ª ZE 304

55 ARAPIRACA RUA GERVASIO DE OLIVEIRA LIMA, N 147, NOVO HORIZONTE, 57312620 Sede do Cartório da 55ª ZE 131
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ANEXO II

Locais de Votação - por município

Endereços

Pela quantidade de Locais de Votação não serão discriminados, neste Termo de Referência, os endereços, somente um resumo com 
os quantitativos de locais, urnas, volumes de cabinas e envelopes cada município/zona e também as características relativa às etapas 
de transporte desse contrato.

Como forma alternativa para estudos relacionados à logística a ser adotada, os Locais de Votação encontram-se mapeados no 
endereço abaixo:

http://www.tre-al.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/georreferenciamento-tre-al

No mapa os marcadores foram adicionados em camadas, conforme cores abaixo:
 (Vermelho) – Locais de Armazenamento
 (Verde) – Locais de Votação
 (Azul) – Pontos de Transmissão
 (Amarelo) – Juntas Apuradoras

Colunas

Env. 1 Quantidade de Envelopes do tipo 1, endereçados aos Pontos de Transmissão

Env. 2 Quantidade de Envelopes do tipo 2, endereçados às Juntas Apuradoras

LA Indicativo de presença de Local de Armazenamento no município, para categorização referente ao tipo de transporte 
relacionado à entrega e recolhimento das urnas, se municipal ou intermunicipal.

PTJE Indicativo de Ponto de Transmissão no município, para categorização referente ao tipo de transporte relacionado à entrega 
dos envelopes tipo 1, se municipal ou intermunicipal.

JA Indicativo de Junta Apuradora no município, para categorização referente ao tipo de transporte relacionado à entrega dos 
envelopes tipo 2, se municipal ou intermunicipal.

Zona Município Locais Urnas Cabinas Env. 1 Env. 2 LA PTJE JA

1 MACEIÓ 53 271 53 28 54 S S S

2 MACEIÓ 52 381 53 36 58 S S S

3 MACEIÓ 61 310 61 0 61 S S S

5 CAJUEIRO 7 37 7 0 7 N N N

5 MAR VERMELHO 2 9 2 1 2 N S N

5 PINDOBA 2 7 2 1 2 N S N

5 VIÇOSA 6 50 6 0 7 S S S

6 ATALAIA 14 77 14 0 14 S S S

6 CAPELA 6 32 6 0 6 N N N

7 CORURIPE 13 97 13 0 13 S S S

7 FELIZ DESERTO 2 9 2 1 2 N S N

8 COQUEIRO SECO 4 14 4 3 4 N S N

8 PILAR 17 69 17 0 17 S S S

8 SANTA LUZIA DO NORTE 3 15 3 3 3 N S N

8 SATUBA 4 28 4 0 4 N N N

9 BRANQUINHA 2 21 2 0 3 N N N

9 MESSIAS 4 33 4 5 5 N S N

9 MURICI 8 48 8 0 8 S S S

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS 21 129 21 0 23 S S S

11 OLHO D'ÁGUA DAS FLORES 7 41 7 6 7 N S N

11 PALESTINA 2 11 2 0 2 N N N

11 PÃO DE AÇÚCAR 18 49 18 0 18 S S S

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE 4 43 4 3 4 N S N

12 PASSO DE CAMARAGIBE 10 31 10 0 10 S S S

12 PORTO DE PEDRAS 5 18 5 4 5 N S N

12 SÃO MIGUEL DOS MILAGRES 5 19 5 0 5 N N N
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Zona Município Locais Urnas Cabinas Env. 1 Env. 2 LA PTJE JA

13 PENEDO 21 103 21 0 22 S S S

13 PIAÇABUÇU 6 34 6 5 6 N S N

14 JACUÍPE 2 14 2 1 2 N S N

14 JAPARATINGA 7 18 7 6 7 N S N

14 JUNDIÁ 2 11 2 1 2 N S N

14 MARAGOGI 11 53 11 12 12 S S N

14 PORTO CALVO 13 52 13 0 13 S S S

15 RIO LARGO 29 151 29 0 29 S S S

16 COLÔNIA LEOPOLDINA 7 38 7 7 7 S S N

16 IBATEGUARA 7 28 7 0 7 N N N

16 SÃO JOSÉ DA LAJE 7 42 7 0 7 S S S

17 BARRA DE SANTO ANTÔNIO 5 31 5 4 5 N S N

17 PARIPUEIRA 4 26 4 3 4 N S N

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE 8 59 8 0 8 S S S

18 JEQUIÁ DA PRAIA 3 20 3 2 3 N S N

18 ROTEIRO 3 15 3 2 3 N S N

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 16 102 16 0 16 S S S

19 CARNEIROS 4 17 4 3 4 N S N

19 OLIVENÇA 5 24 5 0 5 N N N

19 SANTANA DO IPANEMA 14 79 14 0 15 S S S

20 CAMPO GRANDE 8 24 8 8 8 N S N

20 TRAIPU 15 49 15 0 15 S S S

21 SANTANA DO MUNDAÚ 4 22 4 0 4 N N N

21 UNIÃO DOS PALMARES 16 112 16 0 19 S S S

22 ARAPIRACA 31 228 31 0 33 S S S

26 BARRA DE SÃO MIGUEL 3 18 3 2 3 N S N

26 MARECHAL DEODORO 18 101 18 0 19 S S S

27 CANAPI 5 34 5 5 5 N S N

27 MATA GRANDE 6 45 6 0 6 S S S

28 BELÉM 7 15 7 6 7 N S N

28 CHÃ PRETA 4 16 4 3 4 N S N

28 PAULO JACINTO 4 15 4 0 4 N N N

28 QUEBRANGULO 6 27 6 0 6 S S S

29 BATALHA 5 32 5 0 5 S S S

29 BELO MONTE 4 15 4 3 4 N S N

29 JACARÉ DOS HOMENS 3 13 3 0 3 N N N

29 MONTEIRÓPOLIS 2 15 2 1 2 N S N

31 CRAÍBAS 7 47 7 6 7 N S N

31 MAJOR ISIDORO 6 36 6 0 7 S S S

33 MACEIÓ 31 231 31 27 37 S S S

34 JUNQUEIRO 12 49 12 0 12 N N N

34 TEOTÔNIO VILELA 11 75 11 0 11 S S S

37 IGREJA NOVA 8 42 8 8 8 S S N

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE 4 12 4 3 4 N S N

37 PORTO REAL DO COLÉGIO 15 43 15 0 15 S S S

37 SÃO BRÁS 6 17 6 0 6 N N N

39 ÁGUA BRANCA 7 39 7 0 7 S S S
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Zona Município Locais Urnas Cabinas Env. 1 Env. 2 LA PTJE JA

39 INHAPI 6 34 6 5 6 N S N

39 PARICONHA 6 22 6 0 6 N N N

40 DELMIRO GOUVEIA 26 99 26 6 26 S S S

40 OLHO D'ÁGUA DO CASADO 3 18 3 2 3 N S N

40 PIRANHAS 6 45 6 5 6 S S N

44 GIRAU DO PONCIANO 9 65 9 0 10 S S S

44 JARAMATAIA 3 13 3 2 3 N S N

44 LAGOA DA CANOA 6 37 6 0 6 N N N

45 COITÉ DO NÓIA 4 21 4 3 4 N S N

45 IGACI 12 51 12 0 12 S S S

45 TAQUARANA 3 34 3 3 4 N S N

46 CACIMBINHAS 4 21 4 0 4 S S S

46 DOIS RIACHOS 5 24 5 0 5 N N N

46 ESTRELA DE ALAGOAS 10 31 10 9 10 N S N

46 MINADOR DO NEGRÃO 3 13 3 2 3 N S N

47 CAMPO ALEGRE 8 62 8 0 8 S S S

47 LIMOEIRO DE ANADIA 13 48 13 0 13 N N N

48 ANADIA 10 34 10 0 10 N N N

48 BOCA DA MATA 6 48 6 0 7 S S S

48 MARIBONDO 4 26 4 4 4 S S N

48 TANQUE D'ARCA 3 14 3 3 3 N N N

49 FEIRA GRANDE 6 43 6 5 7 N S N

49 SÃO SEBASTIÃO 12 63 12 0 12 S S S

50 MARAVILHA 6 22 6 0 6 S S S

50 OURO BRANCO 4 22 4 0 4 N N N

50 POÇO DAS TRINCHEIRAS 8 28 8 0 8 N N N

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA 7 50 7 0 7 S S S

51 SENADOR RUI PALMEIRA 6 24 6 0 6 N N N

53 CAMPESTRE 3 15 3 0 3 N N N

53 FLEXEIRAS 6 23 6 0 6 N N N

53 JOAQUIM GOMES 7 36 7 0 7 S S S

53 NOVO LINO 5 25 5 0 5 N N N

54 MACEIÓ 36 304 36 29 42 S S S

55 ARAPIRACA 19 131 19 0 19 S S S

Total - Municipal
1.029

4.274 737 284 733 47 82 42

Total - Intermunicipal 1.410 293 3 334 60 25 65

Total Estado 1.029 5.684 1.030 287 1.067 107 107 107
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ANEXO III

Relação de Pontos de Transmissão da Justiça Eleitoral – Entrega de Envelopes Tipo 1

Colunas
Locais Quantidade de Locais de Votação que terão a transmissão efetuada a partir do Ponto de Transmissão

Seções Quantidade de seções que serão transmitidas a partir do Ponto de Transmissão

Zona Município Local da Transmissão Tipo Locais Seções

1 MACEIÓ CEAGB - ESCOLA ESTADUAL JOSE CORREIA DA SILVA TITARA Local de Votação 10 51

1 MACEIÓ ESCOLA DE ESTADUAL PROFA. MARIA DAS GRACAS DE SA TEIXEIRA Local de Votação 1 13

1 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL TAVARES BASTOS Local de Votação 20 91

2 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL TEONILO GAMA Local de Votação 1 14

2 MACEIÓ UNINASSAU Local de Votação 18 132

2 MACEIÓ CLUBE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Local de Votação 1 5

2 MACEIÓ UNIT - CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES (ANTIGA FITS) Local de Votação 18 128

5 PINDOBA ESCOLA ESTADUAL MARIA CÂNDIDA DA SILVA Local de Votação 2 7

5 MAR VERMELHO ESCOLA DE 1 GRAU PROFESSOR SILVERIO LINS Local de Votação 2 9

7 FELIZ DESERTO ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS SENADOR ARNON DE MELO Local de Votação 2 9

8 SANTA LUZIA DO NORTE Fórum Estadual da Comarca de Santa Luzia do Norte Prédio Externo 3 15

8 COQUEIRO SECO GRUPO ESCOLAR CONEGO AMANDO DE GUSMAO Local de Votação 4 14

9 MESSIAS Fórum de Messias Prédio Externo 4 33

11 OLHO D'ÁGUA DAS FLORES ESCOLA  MUNICIPAL MARIA AUGUSTA SILVA MELO Local de Votação 7 41

12 PORTO DE PEDRAS ESCOLA ESTADUAL CYRIDIAO DURVAL Local de Votação 5 18

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE (NURE) ESCOLA MUNICIPAL SOFIA DE GOES MONTEIRO Local de Votação 4 43

13 PIAÇABUÇU ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS CORREIA TITARA Local de Votação 6 34

14 MARAGOGI Posto de Atendimento Maragogi - 14ª Posto de Atendimento 11 53

14 JUNDIÁ ESCOLA ESTADUAL DELMO FERREIRA DA SILVA Local de Votação 2 11

14 JAPARATINGA ESCOLA DE 1 GRAU D. ELIZEU MARIO GOMES DE OLIVEIRA Local de Votação 7 18

14 JACUÍPE ESCOLA MUNICIPAL EDSON GAMA PEIXOTO Local de Votação 2 14

16 COLÔNIA LEOPOLDINA Posto de Atendimento Colônia Leopoldina - 16ª Posto de Atendimento 7 38

17 PARIPUEIRA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU D. PEDRO I Local de Votação 4 26

17 BARRA DE SANTO ANTÔNIO ESCOLA ESTADUAL SEBASTIAO FELISBERTO DE CARVALHO (ILHA) Local de Votação 5 31

18 ROTEIRO ESCOLA JOAO SORIANO BOMFIM Local de Votação 3 15

18 JEQUIÁ DA PRAIA GRUPO ESCOLAR JOSE CALAZANS DE MEDEIROS Local de Votação 3 20

19 CARNEIROS E. M. E. F. GERALDO NOVAIS AGRA Local de Votação 4 17

20 CAMPO GRANDE Câmara de Vereadores de Campo Grande Prédio Externo 8 24

26 BARRA DE SÃO MIGUEL GRUPO ESCOLAR MISAEL GONCALVES Local de Votação 3 18

27 CANAPI Posto Avançado de Justiça do Município de Canapi Prédio Externo 5 34

28 CHÃ PRETA ESCOLA MUNICIPAL CLOTILDES BRANDAO DE SOUZA Local de Votação 4 16

28 BELÉM ESCOLA CENECISTA DE 1 GRAU ARÍSIO DE VASCONCELOS Local de Votação 7 15

29 MONTEIRÓPOLIS ESCOLA ESTADUAL DE MONTEIRÓPOLIS Local de Votação 2 15

29 BELO MONTE ESCOLA RAIMUNDA SOUTO FEITOSA Local de Votação 4 15

31 CRAÍBAS ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Local de Votação 7 47

33 MACEIÓ FACULDADE RAIMUNDO MARINHO Local de Votação 11 76

33 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL PROF. BENEDITA DE CASTRO LIMA Local de Votação 7 60

33 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL PROFª. ROSALVA PEREIRA VIANA Local de Votação 7 89

37 IGREJA NOVA Posto de Atendimento Igreja Nova - 37ª Posto de Atendimento 8 42
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Zona Município Local da Transmissão Tipo Locais Seções

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE GRUPO ESCOLAR ANALIA TENORIO Local de Votação 4 12

39 INHAPI ESCOLA DE 1 GRAU  RUBEM NUNES DE OLIVEIRA Local de Votação 6 34

40 DELMIRO GOUVEIA MANOEL MOURA, COLEGIO DE 1 GRAU Local de Votação 7 18

40 PIRANHAS Posto de Atendimento Piranhas - 40ª Posto de Atendimento 4 28

40 PIRANHAS ESCOLA ESTADUAL JOSE SENA DIAS Local de Votação 2 17

40 OLHO D'ÁGUA DO CASADO ESCOLA JOAO FRANCISCO SOARES Local de Votação 3 18

44 JARAMATAIA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EULINA BARBOSA LIMA Local de Votação 3 13

45 TAQUARANA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DIVONETE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE Local de Votação 3 34

45 COITÉ DO NÓIA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ  DE SENA FILHO Local de Votação 4 21

46 MINADOR DO NEGRÃO ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS DE PRAGA Local de Votação 3 13

46 ESTRELA DE ALAGOAS ESCOLA DE 1 GRAU LUIZ DUARTE Local de Votação 10 31

48 MARIBONDO Posto de Atendimento Maribondo - 48ª Posto de Atendimento 7 40

49 FEIRA GRANDE GINÁSIO VERIDIANO SOARES Local de Votação 6 43

54 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL ONÉLIA CAMPELO Local de Votação 12 115

54 MACEIÓ UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT Local de Votação 14 132

Processo SEI 0010887-75.2019.6.02.8000
Termo de referência - Eleições 2020 - Transporte de urnas.odt(Rev.50 - 07/07/2020 10:31)........................................................................Página 19/26

Termo de Referência Rev. 50 (0728297)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 247



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Anexo IV

Relação de Juntas Apuradoras – Entrega de Envelopes Tipo 2

Colunas
Locais Quantidade de Locais de Votação que terão a transmissão efetuada a partir do Ponto de Transmissão

Seções Quantidade de seções que serão transmitidas a partir do Ponto de Transmissão

Zona Município Junta Apuradora Tipo Locais Seções

1 MACEIÓ Sede do Cartório da 01ª ZE Cartório Eleitoral 22 116

2 MACEIÓ Sede do Cartório da 02ª ZE Cartório Eleitoral 14 102

3 MACEIÓ Sede do Cartório da 03ª ZE Cartório Eleitoral 61 310

5 VIÇOSA Sede do Cartório da 05ª ZE Cartório Eleitoral 13 87

6 ATALAIA Sede do Cartório da 06ª ZE Cartório Eleitoral 20 109

7 CORURIPE Sede do Cartório da 07ª ZE Cartório Eleitoral 13 97

8 PILAR Sede do Cartório da 08ª ZE Cartório Eleitoral 21 97

9 MURICI Sede do Cartório da 09ª ZE Cartório Eleitoral 10 69

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS Sede do Cartório da 10ª ZE Cartório Eleitoral 21 129

11 PÃO DE AÇÚCAR Sede do Cartório da 11ª ZE Cartório Eleitoral 20 60

12 PASSO DE CAMARAGIBE Sede do Cartório da 12ª ZE Cartório Eleitoral 15 50

13 PENEDO Sede do Cartório da 13ª ZE Cartório Eleitoral 21 103

14 PORTO CALVO Sede do Cartório da 14ª ZE Cartório Eleitoral 13 52

15 RIO LARGO Sede do Cartório da 15ª ZE Cartório Eleitoral 29 151

16 SÃO JOSÉ DA LAJE Sede do Cartório da 16ª ZE Cartório Eleitoral 14 70

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE Sede do Cartório da 17ª ZE Cartório Eleitoral 8 59

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS Sede do Cartório da 18ª ZE Cartório Eleitoral 16 102

19 SANTANA DO IPANEMA Sede do Cartório da 19ª ZE Cartório Eleitoral 19 103

20 TRAIPU Sede do Cartório da 20ª ZE Cartório Eleitoral 15 49

21 UNIÃO DOS PALMARES Sede do Cartório da 21ª ZE Cartório Eleitoral 20 134

22 ARAPIRACA Sede do Cartório da 22ª ZE Cartório Eleitoral 31 228

26 MARECHAL DEODORO Sede do Cartório da 26ª ZE Cartório Eleitoral 18 101

27 MATA GRANDE Sede do Cartório da 27ª ZE Cartório Eleitoral 6 45

28 QUEBRANGULO Sede do Cartório da 28ª ZE Cartório Eleitoral 10 42

29 BATALHA Sede do Cartório da 29ª ZE Cartório Eleitoral 8 45

31 MAJOR ISIDORO Sede do Cartório da 31ª ZE Cartório Eleitoral 6 36

33 MACEIÓ Sede do Cartório da 33ª ZE Cartório Eleitoral 6 6

34 TEOTÔNIO VILELA Sede do Cartório da 34ª ZE Cartório Eleitoral 23 124

37 PORTO REAL DO COLÉGIO Sede do Cartório da 37ª ZE Cartório Eleitoral 21 60

39 ÁGUA BRANCA Sede do Cartório da 39ª ZE Cartório Eleitoral 13 61

40 DELMIRO GOUVEIA Sede do Cartório da 40ª ZE Cartório Eleitoral 19 81

44 GIRAU DO PONCIANO Sede do Cartório da 44ª ZE Cartório Eleitoral 15 102

45 IGACI Sede do Cartório da 45ª ZE Cartório Eleitoral 12 51

46 CACIMBINHAS Sede do Cartório da 46ª ZE Cartório Eleitoral 9 45

47 CAMPO ALEGRE Sede do Cartório da 47ª ZE Cartório Eleitoral 21 110

48 BOCA DA MATA Sede do Cartório da 48ª ZE Cartório Eleitoral 16 82

49 SÃO SEBASTIÃO Sede do Cartório da 49ª ZE Cartório Eleitoral 12 63

50 MARAVILHA Sede do Cartório da 50ª ZE Cartório Eleitoral 18 72

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA Sede do Cartório da 51ª ZE Cartório Eleitoral 13 74

53 JOAQUIM GOMES Sede do Cartório da 53ª ZE Cartório Eleitoral 21 99
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Zona Município Junta Apuradora Tipo Locais Seções

54 MACEIÓ Sede do Cartório da 54ª ZE Cartório Eleitoral 10 57

55 ARAPIRACA Sede do Cartório da 55ª ZE Cartório Eleitoral 19 131
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ANEXO V

Distribuição de envelopes nas sedes dos cartórios eleitorais

Zona Município Envelope 1 Extras Envelope 2 Extras Total

1 MACEIÓ 28 2 54 2 86

2 MACEIÓ 36 2 58 2 98

3 MACEIÓ 0 0 61 2 63

5 CAJUEIRO 0 0 7 2 9

5 MAR VERMELHO 1 2 2 2 7

5 PINDOBA 1 2 2 2 7

5 VIÇOSA 0 0 7 2 9

6 ATALAIA 0 0 14 2 16

6 CAPELA 0 0 6 2 8

7 CORURIPE 0 0 13 2 15

7 FELIZ DESERTO 1 2 2 2 7

8 COQUEIRO SECO 3 2 4 2 11

8 PILAR 0 0 17 2 19

8 SANTA LUZIA DO NORTE 3 2 3 2 10

8 SATUBA 0 0 4 2 6

9 BRANQUINHA 0 0 3 2 5

9 MESSIAS 5 2 5 2 14

9 MURICI 0 0 8 2 10

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS 0 0 23 2 25

11 OLHO D'ÁGUA DAS FLORES 6 2 7 2 17

11 PALESTINA 0 0 2 2 4

11 PÃO DE AÇÚCAR 0 0 18 2 20

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE 3 2 4 2 11

12 PASSO DE CAMARAGIBE 0 0 10 2 12

12 PORTO DE PEDRAS 4 2 5 2 13

12 SÃO MIGUEL DOS MILAGRES 0 0 5 2 7

13 PENEDO 0 0 22 2 24

13 PIAÇABUÇU 5 2 6 2 15

14 JACUÍPE 1 2 2 2 7

14 JAPARATINGA 6 2 7 2 17

14 JUNDIÁ 1 2 2 2 7

14 MARAGOGI 12 2 12 2 28

14 PORTO CALVO 0 0 13 2 15

15 RIO LARGO 0 0 29 2 31

16 COLÔNIA LEOPOLDINA 7 2 7 2 18

16 IBATEGUARA 0 0 7 2 9

16 SÃO JOSÉ DA LAJE 0 0 7 2 9

17 BARRA DE SANTO ANTÔNIO 4 2 5 2 13

17 PARIPUEIRA 3 2 4 2 11

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE 0 0 8 2 10

18 JEQUIÁ DA PRAIA 2 2 3 2 9

18 ROTEIRO 2 2 3 2 9

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 0 0 16 2 18
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19 CARNEIROS 3 2 4 2 11

19 OLIVENÇA 0 0 5 2 7

19 SANTANA DO IPANEMA 0 0 15 2 17

20 CAMPO GRANDE 8 2 8 2 20

20 TRAIPU 0 0 15 2 17

21 SANTANA DO MUNDAÚ 0 0 4 2 6

21 UNIÃO DOS PALMARES 0 0 19 2 21

22 ARAPIRACA 0 0 33 2 35

26 BARRA DE SÃO MIGUEL 2 2 3 2 9

26 MARECHAL DEODORO 0 0 19 2 21

27 CANAPI 5 2 5 2 14

27 MATA GRANDE 0 0 6 2 8

28 BELÉM 6 2 7 2 17

28 CHÃ PRETA 3 2 4 2 11

28 PAULO JACINTO 0 0 4 2 6

28 QUEBRANGULO 0 0 6 2 8

29 BATALHA 0 0 5 2 7

29 BELO MONTE 3 2 4 2 11

29 JACARÉ DOS HOMENS 0 0 3 2 5

29 MONTEIRÓPOLIS 1 2 2 2 7

31 CRAÍBAS 6 2 7 2 17

31 MAJOR ISIDORO 0 0 7 2 9

33 MACEIÓ 27 2 37 2 68

34 JUNQUEIRO 0 0 12 2 14

34 TEOTÔNIO VILELA 0 0 11 2 13

37 IGREJA NOVA 8 2 8 2 20

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE 3 2 4 2 11

37 PORTO REAL DO COLÉGIO 0 0 15 2 17

37 SÃO BRÁS 0 0 6 2 8

39 ÁGUA BRANCA 0 0 7 2 9

39 INHAPI 5 2 6 2 15

39 PARICONHA 0 0 6 2 8

40 DELMIRO GOUVEIA 6 2 26 2 36

40 OLHO D'ÁGUA DO CASADO 2 2 3 2 9

40 PIRANHAS 5 2 6 2 15

44 GIRAU DO PONCIANO 0 0 10 2 12

44 JARAMATAIA 2 2 3 2 9

44 LAGOA DA CANOA 0 0 6 2 8

45 COITÉ DO NÓIA 3 2 4 2 11

45 IGACI 0 0 12 2 14

45 TAQUARANA 3 2 4 2 11

46 CACIMBINHAS 0 0 4 2 6

46 DOIS RIACHOS 0 0 5 2 7

46 ESTRELA DE ALAGOAS 9 2 10 2 23

46 MINADOR DO NEGRÃO 2 2 3 2 9

47 CAMPO ALEGRE 0 0 8 2 10

47 LIMOEIRO DE ANADIA 0 0 13 2 15
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48 ANADIA 0 0 10 2 12

48 BOCA DA MATA 0 0 7 2 9

48 MARIBONDO 4 2 4 2 12

48 TANQUE D'ARCA 3 2 3 2 10

49 FEIRA GRANDE 5 2 7 2 16

49 SÃO SEBASTIÃO 0 0 12 2 14

50 MARAVILHA 0 0 6 2 8

50 OURO BRANCO 0 0 4 2 6

50 POÇO DAS TRINCHEIRAS 0 0 8 2 10

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA 0 0 7 2 9

51 SENADOR RUI PALMEIRA 0 0 6 2 8

53 CAMPESTRE 0 0 3 2 5

53 FLEXEIRAS 0 0 6 2 8

53 JOAQUIM GOMES 0 0 7 2 9

53 NOVO LINO 0 0 5 2 7

54 MACEIÓ 29 2 42 2 75

55 ARAPIRACA 0 0 19 2 21

Total 379 1.281 1.660
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ANEXO VI

ELEIÇÕES 2020
PLANEJAMENTO LOGÍSTICO 

DISTRIBUIÇÃO DE URNAS E CABINAS DE VOTAÇÃO

( )1º TURNO: 15.11.2020 ( )2º TURNO: 29.11.2020

Zona: Município:

Responsável no Cartório Eleitoral: Telefone para contato:

Quantos Locais de Votação? Rota de entrega compartilhada com outro município?

( ) Sim ( ) Não

Quantos roteiros para entrega?

Detalhes do roteiro em anexo

Alterações  no  roteiro  precisam  de  ordem  expressa  do
Chefe Cartório

( ) Sim ( ) Não

Horário para início do recolhimento: Previsão de horário para entrega no 1º local de votação:

RECOLHIMENTO DE ENVELOPES E URNAS

Para recolhimento dos envelopes o cartório fará uso de
aplicativos  de  mensagens  ou  SMS  para  notificar  à
empresa?

( ) Sim ( ) Não

Ponto de espera para início do recolhimento:

Observações: ..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Responsável pelas informações: Data:
Assinatura:

Fiscal do Contrato – Cartório Eleitoral
( ) Aprovo ( ) Desaprovo

Data:
Matrícula:
Assinatura:

Responsável pela Empresa Contratada: Data:
Cargo:
Assinatura:
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ANEXO VII

ROTEIRO 01
Município: .....................................................................................................................................

Total de Locais Total de Seções Responsável da Zona/Contato

1

Local de Votação: ..........................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................... Quantidade de Urnas: .........................

Responsável no local: ................................................................................... Telefone para contato: ........................

2

Local de Votação: ..........................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................... Quantidade de Urnas: .........................

Responsável no local: ................................................................................... Telefone para contato: ........................

3

Local de Votação: ..........................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................... Quantidade de Urnas: .........................

Responsável no local: ................................................................................... Telefone para contato: ........................

4

Local de Votação: ..........................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................... Quantidade de Urnas: .........................

Responsável no local: ................................................................................... Telefone para contato: ........................

5

Local de Votação: ..........................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................... Quantidade de Urnas: .........................

Responsável no local: ................................................................................... Telefone para contato: ........................

6

Local de Votação: ..........................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................... Quantidade de Urnas: .........................

Responsável no local: ................................................................................... Telefone para contato: ........................

7

Local de Votação: ..........................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................... Quantidade de Urnas: .........................

Responsável no local: ................................................................................... Telefone para contato: ........................

8

Local de Votação: ..........................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................... Quantidade de Urnas: .........................

Responsável no local: ................................................................................... Telefone para contato: ........................

9

Local de Votação: ..........................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................... Quantidade de Urnas: .........................

Responsável no local: ................................................................................... Telefone para contato: ........................

10

Local de Votação: ..........................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................... Quantidade de Urnas: .........................

Responsável no local: ................................................................................... Telefone para contato: ........................

Observações: .......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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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 julho de 2020.
À Coordenadoria de Material e Patrimônio.
 
Sra. Coordenadora,
 
Retorno os autos com TR atualizado (0728297)

após ajustes pontuais relacionados à estrutura textual e
reposicionamento de anexos, com tabelas com mais clareza de
informação e inclusão no TR de link para visualização dos
prédios envolvidos na operação (Locais de Armazenamento,
Locais de Votação, Pontos de Transmissão e Juntas
Apuradoras), com respectivos quantitativos atualizados.

 
Cordialmente,
 
Leonardo Pereira

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 07/07/2020, às 13:17, 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
0728300 e o código CRC C37B51AA.
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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 julho de 2020.
 
 
À SEIC, para continuidade da pesquisa de preços,

após revisão do Termo de Referência e demais informações da
unidade demandante, contidas no Despacho SPLOG 0728300.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 07/07/2020, às 13:31, 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
0728317 e o código CRC 97496C00.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Marechal Deodoro da Fonseca S/N - Bairro Centro - CEP 57800-000 - União dos Palmares - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que, em atenção ao Despacho SPLOG
(0727026), verifiquei que não consta nenhum loal de votação
relacionado no "Anexo - Locais de Votação sem
Georreferenciamento" (0727025) relativos à 21ª ZE-AL, motivo pelo
qual deixo de realizar qualquer ato relativo ao Georreferencimento
dos locais de votação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS ROCHA RAMALHO DE
AZEVEDO, Chefe de Cartório, em 07/07/2020, 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
0728326 e o código CRC 2CE27537.
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E-mail - 0728418

Data de Envio: 
  07/07/2020 14:54:11

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

Para (com cópia oculta):
    conf.mcz@confiancabr.com.br
    alexandraclara@correios.com.br
    contato@gvan.com.br
    americarentacar@hotmail.com
    ribal.locadoradf@gmail.com
    maceioradiotaxi@maceioradiotaxi.com.br
    coopertaxi@coopertaximaceio.com.br
    adm@coopertal.com.br
    comercialvendplan@gmail.com
    ligtaximaceio@hotmail.com
    rogerioalcantara346@gmail.com
    uni_tx@outlook.com
    manoelf1@oi.com.br
    vale@coopertal.com.br
    pprentacartransporte@yahoo.com.br
    lotaxi2al@gmal.com
    inove-veiculos@hotmail.com
    uniloc.adm@gmail.com
    jflocadoraltda@gmail.com
    istaxial@gmail.com
    mayara@pontualtaxi.com.br
    edeniton@pontualtaxi.com.br
    j.jalles@hotmail.com
    logconltda@hotmail.com
    chametaximaceio@hotmail.com
    alotaxi2al@gmail.com
    ideal.locacoes@hotmail.com
    rosa.dolores@localiza.com
    solange_maisviagens@hotmail.com
    mobiletaxismaceio@gmail.com
    josy.voodetaxi@hotmail.com
    disktaxial@gmail.com
    contato@alagoanadistribuidora.com.br
    operacional@ribal.com.br
    camila@ribal.com.br
    delvaissouza@correios.com.br

Assunto: 
  NOVA - Solicitação- Cotação- Transporte de Urnas e outros materiais- Eleições 2020.

Mensagem: 
  P.A. 0010887-75.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para transportar urnas eletrônicas,
envelopes com mídias de resultado e materiais de apuração, cabinas de votação e fornecimento de
envelopes, conforme definido neste Termo de Referência, em anexo, e para isso a empresa deverá :

1. transporte de urnas eletrônicas e cabinas de votação dos locais de armazenamento (anexoI) para os
respectivos locais de votação (anexo II);

2. coleta de envelopes nos locais de votação (anexo II), para entrega nos Pontos de Transmissão (anexo
III) e/ou Juntas Apuradoras (anexo IV), conforme o caso;

3. coleta das urnas eletrônicas nos locais de votação (anexo II) para retorno aos locais de armazenamento
(anexo I); e

4. fornecimento de envelopes para o transporte das mídias e materiais de apuração,conforme
quantitativos relacionados no anexo V.

e demais detalhes constantes no Termo de Referência.

Pedimos a gentileza de responder também no caso de impossibilidade de cotação.

Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
SEIC-TRE-AL
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seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
(82)98137-0017.

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0728297_Termo_de_referencia___Eleicoes_2020___Transporte_de_urnas_Rev._50_202007071031_.pdf
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De: Confiança - MCZ  <conf.mcz@confiancabr.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 07/07/2020 03:12 PM
Assunto: [seic] RES: NOVA - Solicitação- Cotação- Transporte de Urnas e outros materiais- Eleições 2020.

Antonio,

Boa tarde,

Recebemos e estamos em estudo para formulação de preço.
Tão logo seja concluído enviaremos proposta.
Atenciosamente:

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] 
Enviada em: terça-feira, 7 de julho de 2020 14:54
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: NOVA - Solicitação- Cotação- Transporte de Urnas e outros
materiais- Eleições 2020.

P.A. 0010887-75.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar  empresa para
transportar urnas eletrônicas, envelopes com mídias de resultado e materiais
de apuração, cabinas de votação e fornecimento de envelopes, conforme
definido neste Termo de Referência, em anexo, e para isso a empresa deverá :

1. transporte de urnas eletrônicas e cabinas de votação dos locais de
armazenamento (anexoI) para os respectivos locais de votação (anexo II);

2. coleta de envelopes nos locais de votação (anexo II), para entrega nos
Pontos de Transmissão (anexo III) e/ou Juntas Apuradoras (anexo IV),
conforme o caso;

3. coleta das urnas eletrônicas nos locais de votação (anexo II) para
retorno aos locais de armazenamento (anexo I); e

4. fornecimento de envelopes para o transporte das mídias e materiais de
apuração,conforme quantitativos relacionados no anexo V.

e demais detalhes constantes no Termo de Referência.

Pedimos a gentileza de responder também no caso de impossibilidade de
cotação.

Atenciosamente
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Antonio Matias de Pinheiro Júnior
SEIC-TRE-AL
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
(82)98137-0017.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4588 - TRE-AL/19ª ZE

Informo que enviei os dados de localização de locais de votação
da 19ª Zona Eleitorais, os quais estavam pendentes de
georreferenciamento, através do aplicativo de mensagens, para o número
constante nos autos.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME APPELT, Chefe de Cartório,
em 07/07/2020, 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
0728632 e o código CRC 7C048E85.

0010887-75.2019.6.02.8000 0728632v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4600 - TRE-AL/33ª ZE

Informo, em observância ao Despacho SPLOG 0727026, que, nesta data, enviei os
dados de localização das 06 (seis) escolas pendentes de georreferenciamento desta
esta 33ª ZE (0727025), por meio do Sistema GEL do TSE.

Era o que tinha a informar.

Documento assinado eletronicamente por JANAÍNA MARA BATALHA DE GOIS, Chefe
de Cartório, em 08/07/2020, às 12:33, 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
0728842 e o código CRC B51615F3.
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De: Delvais Souza <delvaissouza@correios.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Elisan de Mendonca Buarque Leite <elisanleite@correios.com.br>
Data: 08/07/2020 02:30 PM
Assunto: [seic] RES: NOVA - Solicitação- Cotação- Transporte de Urnas e outros materiais- Eleições 2020.

Boa tarde, prezados!

Obrigada, Antonio!

Vou analisar as alterações que foram realizadas, e assim que possível
enviaremos proposta.

Atenciosamente,

Delvais Souza
ACOM III
AL/SE/SVEN
delvaissouza@correios.com.br
(82) 3216-7368

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 7 de julho de 2020 14:54
Assunto: NOVA - Solicitação- Cotação- Transporte de Urnas e outros materiais-
Eleições 2020.

P.A. 0010887-75.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar  empresa para
transportar urnas eletrônicas, envelopes com mídias de resultado e materiais de
apuração, cabinas de votação e fornecimento de envelopes, conforme definido
neste Termo de Referência, em anexo, e para isso a empresa deverá :

1. transporte de urnas eletrônicas e cabinas de votação dos locais de
armazenamento (anexoI) para os respectivos locais de votação (anexo II);

2. coleta de envelopes nos locais de votação (anexo II), para entrega nos
Pontos de Transmissão (anexo III) e/ou Juntas Apuradoras (anexo IV), conforme o
caso;

3. coleta das urnas eletrônicas nos locais de votação (anexo II) para retorno
aos locais de armazenamento (anexo I); e

4. fornecimento de envelopes para o transporte das mídias e materiais de
apuração,conforme quantitativos relacionados no anexo V.

e demais detalhes constantes no Termo de Referência.

Pedimos a gentileza de responder também no caso de impossibilidade de cotação.

Atenciosamente
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Antonio Matias de Pinheiro Júnior
SEIC-TRE-AL
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
(82)98137-0017.

________________________________

AVISO LEGAL

“Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é
dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente privilegiada.
Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de
abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma,
utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha
recebido esta mensagem por engano, peço que me retorne este e-mail, promovendo,
desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou
sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que
contiver opiniões particulares e vínculos obrigacionais, expedida por quem não
detenha poderes de representação por parte da ECT.”

"This message is intended only for the person to whom it is addressed and may
contain confidential and/or legally privileged. If you are not a recipient of
this message, it is now notified of refraining to disclose; copy; distribute;
examine; or in any way use the information contained in this message because it
is illegal. If you have received this message in error, please I ask to return
this email, promoting as soon as possible the elimination of its content in
database, records or system control. It is devoid of effective and valid
message that contains the private opinions and dividend bonds, issued by those
not holding powers of attorney by the ECT."
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4625 - TRE-AL/1ª ZE

Informo que esta 1ª Zona Eleitoral enviou os dados de localização
de locais de votação da 1ª Zona Eleitoral, os quais estavam pendentes de
georreferenciamento, através do aplicativo de mensagens, para o número
constante nos autos.

Documento assinado eletronicamente por KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES,
Chefe de Cartório, em 09/07/2020, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0729533 e o código CRC ECD43728.

0010887-75.2019.6.02.8000 0729533v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4627 - TRE-AL/28ª ZE

Em resposta ao expediente, informo que:
1-A escola Jaime de Altavila já ´não é mais local de votação,

restando constante no sistema em razão de não ter sido porvidenciada a
atualização por um lapso.

2 -Quanto à Creche Casulo não foi possível realizar a definição in
loco em razão da impossibilidade de mandar um requisitado em razão da
distância entre a sede e o local de votação. Porém, em consulta ao
googlemaps, apesar de lograr êxito em localizar o prédio estou enviando as
coordenadas da Prefeitura(Print da tela por e-mail), que fica localizada
rigorosamente em frente ao aludido estabelecimento de ensino.

Atenciosamente,
Mário Guerra
Chefe de Cartório

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO LUIZ DE MORAES GUERRA
JÚNIOR, Chefe de Cartório, em 09/07/2020, 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
0729552 e o código CRC 3A68F5FD.

0010887-75.2019.6.02.8000 0729552v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4633 - TRE-AL/8ª ZE

Informo que, em observância ao Despacho SPLOG 0727026, foram
enviados nesta data os dados de localização dos 09 (nove) locais de
votação pendentes de georreferenciamento no âmbito desta 8ª ZE/AL
(0727025), por meio do Sistema GEL do TSE.

Era o que tinha a informar.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO MAIA PAIVA DE
FREITAS, Técnico Judiciário, em 09/07/2020, às 17:45, 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
0729731 e o código CRC 3CC036FC.

0010887-75.2019.6.02.8000 0729731v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4664 - TRE-AL/54ª ZE

Informo que encaminhei ao e-mail splog@tre-al.jus.br os dados
de localização pendentes de georreferenciamento referentes a esta 54ª Zona
Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA
JÚNIOR, Chefe de Cartório, em 10/07/2020, 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
0730154 e o código CRC F3CC52CB.

0010887-75.2019.6.02.8000 0730154v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Olavo Bilac, n.º 318 - Bairro Centro - CEP 57480-000 - Delmiro Gouveia - AL

 

CERTIDÃO

Certifico, em atenção ao Despacho SPLOG (0727026),
que:

1 - não consta nenhum local de votação desta 40ª ZE/AL
relacionado no anexo "Locais de Votação sem
Georreferenciamento" (0727025);

2 - não há necessidade, no momento, de realizar qualquer
ato relativo ao georreferencimento dos locais de votação desta
circunscrição eleitoral, haja vista o explanado no item 1;

3 - não havendo nenhum medida a ser adotada por esta
Zona Eleitoral, concluo os presentes autos.

 
Delmiro Gouveia - AL, 10 de julho de 2020.
 

MICHEL SILVA AZEVÊDO
TJAA/Chefe de Cartório - 40ª ZE/AL

Documento assinado eletronicamente por MICHEL SILVA AZEVÊDO, Chefe de
Cartório, em 10/07/2020, 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
0730306 e o código CRC CEDE7254.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4674 - TRE-AL/13ª ZE

Informo que enviei os dados de localização referentes a esta
unidade pelo aplicativo de mensagens, para o número constante nos autos.
Deixei de informar os outros quatro lugares porque faremos a entrega e coleta
nos Povoados: Santa Margarida, Ponta Mofina, Marituba do Peixe e Tabuleiro
dos Negros.

Documento assinado eletronicamente por ARISTON ALENCAR DOS SANTOS, Chefe de
Cartório, em 10/07/2020, às 21:00, 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
0730388 e o código CRC 5D759893.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4681 - TRE-AL/26ª ZE

Informo que, em observância ao Despacho SPLOG 0727026, foram enviados os dados
de localização dos locais solicitados (que estavam com pendência de
georreferenciamento no âmbito desta 26ª ZE/AL - 0727025), por meio do Sistema GEL
do TSE.

Era o que tinha a informar.

Documento assinado eletronicamente por SHIRLEY DANUSA CORDEIRO DÓRIA,
Chefe de Cartório, em 13/07/2020, às 11:34, 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
0730467 e o código CRC FA44E55E.

0010887-75.2019.6.02.8000 0730467v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Vereadora Maria José Pereira Pacheco nº 01 - Bairro Centro - CEP 57275-000 - São Sebastião - AL

 

CERTIDÃO

CERTIFICO, que nesta 49ZE, existe 01 (um) local de
votação em Feira Grande, sem Georreferenciamento.

 
Atenciosamente,
 
Ivan Portela
49ª ZE

Documento assinado eletronicamente por IVAN PORTELA DE MACEDO, Chefe de
Cartório, em 13/07/2020, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0730482 e o código CRC 510EBD2C.

0010887-75.2019.6.02.8000 0730482v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Praça Coronel José Malta de Sá nº 14 - Bairro Centro - CEP 57540-000 - Mata Grande - AL

 

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que enviei os dados de
localização referentes a esta 27ª ZE pelo aplicativo de mensagens,
para o número constante nos autos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DANIELA COSTA ACIOLI DE
OLIVEIRA, Chefe de Cartório, em 13/07/2020, às 14:55, 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
0730618 e o código CRC 11A1F2B5.

0010887-75.2019.6.02.8000 0730618v2
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Subject: Georreferenciamento de locais de votação - Fonte Google Maps
From: Leonardo Pereira <leonardopereira@tre-al.jus.br>
Date: 13/07/2020 15:17
To: ze0001@tre-al.jus.br, ze0002@tre-al.jus.br, ze0007@tre-al.jus.br, ze0013@tre-al.jus.br,
ze0015@tre-al.jus.br, ze0016@tre-al.jus.br, ze0018@tre-al.jus.br, ze0019@tre-al.jus.br,
ze0020@tre-al.jus.br, ze0022@tre-al.jus.br, ze0027@tre-al.jus.br, ze0039@tre-al.jus.br,
ze0047@tre-al.jus.br, ze0050@tre-al.jus.br, ze0053@tre-al.jus.br, Cartório da 54ª Zona Eleitoral
<ze0054@tre-al.jus.br>

Srs. e Sras. Chefes das 1ª, 2ª, 7ª, 13ª, 15ª, 16ª, 18ª, 19ª, 20ª, 22ª, 27ª, 39ª, 47ª, 50ª, 53ª e 54ª ZE

Informo que foram atualizados nas planilha de controle dessa gestão as coordenadas dos locais de
votação não georreferenciados no sistema ELO e pertencentes à essa Zona Eleitoral, conforme
listagem constante no documento 0727025.

Cumpre-me lembrar que tais dados só serão u�lizados por este contrato (transporte de urnas,
envelopes e cabinas), e não poderão ser compar�lhados com o sistema ELO, pois o sistema ELO só
aceita a atualização das informações dos locais de votação por meio da u�lização de sistemas
homologados, ou seja, para essa finalidade de georreferenciamento o sistema GEL.

então, para outras u�lizações, a exemplo do sistema "Onde Votar" ou outros que u�lizem as
informações da base do sistema ELO, essas coordenadas não poderão ser u�lizadas.

Por possível imprecisão rela�va à informação ou transcrição das coordenadas geográficas, solicito
que verifiquem se os locais dessa zona eleitoral listados no supracitado documento foram
corretamente marcados, para menor margem de erro referente à execução do referido contrato.

Por ser um e-mail informa�vo não há necessidade de resposta, exceto em casos onde for
iden�ficada necessidade de correções.

Cordialmente,

--
Leonardo Pereira
leonardopereira@tre-al.jus.br
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais
(82)2122-7738

Ajude nosso planeta a ficar mais verde. Adote uma árvore.
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Subject: Georreferenciamento de locais de votação - Fonte GEL
From: Leonardo Pereira <leonardopereira@tre-al.jus.br>
Date: 13/07/2020 15:22
To: ze0003@tre-al.jus.br, ze0008@tre-al.jus.br, ze0010@tre-al.jus.br, ze0026@tre-al.jus.br,
ze0033@tre-al.jus.br, ze0044@tre-al.jus.br

Srs. e Sras. Chefes das 3ª, 8ª, 10ª, 26ª, 33ª e 44ª ZE

Informo que foram autorizados no sistema GEL a marcação de coordenadas dos locais de votação
relacionados no documento 0727025 correspondentes à essa Zona Eleitoral, já estando
incorporado ao sistema ELO tais informações.

Cordialmente,

--
Leonardo Pereira
leonardopereira@tre-al.jus.br
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais
(82)2122-7738

Ajude nosso planeta a ficar mais verde. Adote uma árvore.

Georreferenciamento de locais de votação - Fonte GEL imap://mail.tre-al.jus.br:993/fetch>UID>/Sent>6854?header=print
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Subject: Georreferenciamento de locais de votação - U�lização do sistema GEL
From: Leonardo Pereira <leonardopereira@tre-al.jus.br>
Date: 13/07/2020 15:24
To: ze0045@tre-al.jus.br

Sr. Chefe,

Em atenção à cer�dão 0727428 informo que foi efetuado o cadastramento de disposi�vo no
sistema GEL e enviado token de habilitação para e-mail funcional. Tal cadastramento já se contrata
na situação "Vinculado".

Em relação ao relatório 0727025, esclareço que constam 3 locais de votação dessa Zona Eleitoral
sem dados de georreferenciamento, sendo 1 local no município de Coité do Nóia (local 1040) e
outros 2 locais no município de Igaci (locais 1295, 1309).

Cordialmente,

Leonardo Pereira

--
Leonardo Pereira
leonardopereira@tre-al.jus.br
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais
(82)2122-7738

Ajude nosso planeta a ficar mais verde. Adote uma árvore.

Georreferenciamento de locais de votação - Utilização do sistema GEL imap://mail.tre-al.jus.br:993/fetch>UID>/Sent>6855?header=print
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Subject: Georreferenciamento dos locais de votação - 34ª ZE
From: Leonardo Pereira <leonardopereira@tre-al.jus.br>
Date: 13/07/2020 15:34
To: ze0034@tre-al.jus.br

Sra. Chefe Subs�tuta

Em atenção à Informação 4532 (0727470) informo que o local 1066 - ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALOISIO VILELA encontra-se
na listagem 0727025 por, a época da consulta, constar seções eleitorais associadas ao mesmo.

Como não há mais seções associadas à esse local de votação não persiste a necessidade de informações de
georreferenciamento relacionadas ao local no momento.

Ocorre que, após atualização dos dados, verificou-se que foi criado um novo local, conforme dados abaixo

Zona Sede Município Código
Nome do

Local
Endereço Seções Aptos La�tude Longitude Georreferenciado Criação

34
TEOTÔNIO
VILELA

TEOTÔNIO
VILELA

1201

ESCOLA
MUNICIPAL
MARCIA
NEUSILENE
DA
TRINDADE
BATISTA

POVOADO
GULANDIM,
ZONA
RURAL,
57265000

4 1361 N 23/06/2020

Assim sendo, indago quanto a possibilidade de informação dos dados de georreferenciamento desse novo local ou registro
no sistema GEL, conforme despacho 0727025.

Cordialmente,

--
Leonardo Pereira
leonardopereira@tre-al.jus.br
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais
(82)2122-7738

Ajude nosso planeta a ficar mais verde. Adote uma árvore.

Georreferenciamento dos locais de votação - 34ª ZE imap://mail.tre-al.jus.br:993/fetch>UID>/Sent>6856?header=print
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Subject: Georreferenciamento de locais de votação - 37ª ZE
From: Leonardo Pereira <leonardopereira@tre-al.jus.br>
Date: 13/07/2020 16:00
To: ze0037@tre-al.jus.br

Sr. Chefe,

Considerando Informação 4538 (0727519), solicito confirmação quanto ao posicionamento correto
da marcação do local 1090 - ESCOLA MUN. MANOEL QUIRINO NUNES do município de SÃO BRÁS,
efetuado por esta gestão.

A marcação pode ser vista no link h�p://umap.openstreetmap.fr/pt-br/map/lv_tre_238359#16
/-10.128100/-36.873600

Cordialmente,

--
Leonardo Pereira
leonardopereira@tre-al.jus.br
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais
(82)2122-7738

Ajude nosso planeta a ficar mais verde. Adote uma árvore.
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Subject: Georreferenciamento de locais de votação - 48ª ZE
From: Leonardo Pereira <leonardopereira@tre-al.jus.br>
Date: 13/07/2020 16:04
To: ze0048@tre-al.jus.br

Sra. Chefe,

Em atenção à cer�dão 48ª ZE (0727520) informo que, devido a u�lização de dados desatualizados, a listagem
0727025 não constava nenhum local de votação pendente de georreferenciamento.

Ocorre que, após atualização dos dados, verificou-se que foi criado um novo local, conforme dados abaixo:

Zona Sede Município Código
Nome

do Local
Endereço Seções Aptos La�tude Longitude Georreferenciado Criação

48
BOCA
DA
MATA

BOCA DA
MATA

1198
ESCOLA
ESTRELA
GUIA

RUA JOSÉ
AGUINALDO
DE NOVAES,
19,
CENTRO,
57680000

4 1464 N 25/06/2020

Assim sendo, indago quanto a possibilidade de informação dos dados de georreferenciamento desse novo local ou
registro no sistema GEL, conforme despacho 0727025.

Cordialmente,

--
Leonardo Pereira
leonardopereira@tre-al.jus.br
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais
(82)2122-7738

Ajude nosso planeta a ficar mais verde. Adote uma árvore.
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Subject: Georreferenciamento de locais de votação - 12ª ZE
From: Leonardo Pereira <leonardopereira@tre-al.jus.br>
Date: 13/07/2020 16:11
To: ze0012@tre-al.jus.br

Sra. Chefe,

Em atenção à cer�dão Informação 4567 (0728023)  informo que, devido a u�lização de dados desatualizados, a listagem
0727025 não constava nenhum local de votação pendente de georreferenciamento.

Ocorre que, após atualização dos dados, verificou-se que foi criado um novo local, conforme dados abaixo:

Zona Sede Município Código
Nome do

Local
Endereço Seções Aptos La�tude Longitude Georreferenciado Criação

12
PASSO DE
CAMARAGIBE

PORTO DE
PEDRAS

1058
ESCOLA
MUNICIPAL
ASSIS LIMA

RUA
FERNANDES
LIMA, 11,
CENTRO,
57945000

3 1085 N 21/01/2020

Assim sendo, indago quanto a possibilidade de informação dos dados de georreferenciamento desse ou registro no sistema
GEL, conforme despacho 0727025.

Cordialmente,

--
Leonardo Pereira
leonardopereira@tre-al.jus.br
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais
(82)2122-7738

Ajude nosso planeta a ficar mais verde. Adote uma árvore.

Georreferenciamento de locais de votação - 12ª ZE imap://mail.tre-al.jus.br:993/fetch>UID>/Sent>6860?header=print

1 of 1 13/07/2020 17:01
E-mail - Resposta ao evento 0728023 (0730916)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 281



Subject: Georreferenciamento dos locais de votação - 49ª ZE
From: Leonardo Pereira <leonardopereira@tre-al.jus.br>
Date: 13/07/2020 16:07
To: ze0049@tre-al.jus.br

Sr. Chefe,

Em atenção à cer�dão 49ª ZE (0730482) informo que não foi encontrado, na base de dados da
gestão do contrato de transporte de urnas, envelopes e cabinas de votação, nenhum local de
votação no município de Feira Grande (que esteja com seções alocadas) pendente de
georreferenciamento, mo�vo pelo qual não constar também nenhum local de votação do referido
município na listagem 0727025.

Caso haja alguma informação complementar que necessite de correção das informações do
referido documento, favor encaminhar à esta gestão.

Cordialmente,

--
Leonardo Pereira
leonardopereira@tre-al.jus.br
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais
(82)2122-7738

Ajude nosso planeta a ficar mais verde. Adote uma árvore.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4701 - TRE-AL/44ª ZE

Informo que, em 09.07.2020, por meio do aplicativo GEL, o
servidor requisitado desta 44ª Zona, Bergson Gomes de Sandes, realizou a
vistoria dos locais de votação de Girau do Ponciano listados no anexo do
evento 0727025, motivo pelo qual, não havendo outras providências a serem
desempenhadas por esta unidade, passo a concluir o presente procedimento.

Documento assinado eletronicamente por ALISSON THIAGO NUNES DA SILVA,
Técnico Judiciário, em 14/07/2020, às 09:26, 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
0730995 e o código CRC DB991A3A.

0010887-75.2019.6.02.8000 0730995v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4703 - TRE-AL/55ª ZE

Informo que nesta data, em atenção ao Despacho SPLOG
(0727026), os dados requeridos referentes à ZE 55 foram enviados ao
WhatsApp (82)9.9314.4236.

Documento assinado eletronicamente por CÍCERO ALEXANDRE DE MEDEIROS,
Técnico Judiciário, em 14/07/2020, às 10:43, 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
0731033 e o código CRC FAE8C804.

0010887-75.2019.6.02.8000 0731033v2
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E-mail - 0731051

Data de Envio: 
  14/07/2020 11:34:24

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

Para (com cópia oculta):
    conf.mcz@confiancabr.com.br
    alexandraclara@correios.com.br
    contato@gvan.com.br
    americarentacar@hotmail.com
    ribal.locadoradf@gmail.com
    maceioradiotaxi@maceioradiotaxi.com.br
    coopertaxi@coopertaximaceio.com.br
    adm@coopertal.com.br
    comercialvendplan@gmail.com
    ligtaximaceio@hotmail.com
    rogerioalcantara346@gmail.com
    uni_tx@outlook.com
    manoelf1@oi.com.br
    vale@coopertal.com.br
    pprentacartransporte@yahoo.com.br
    lotaxi2al@gmal.com
    inove-veiculos@hotmail.com
    uniloc.adm@gmail.com
    jflocadoraltda@gmail.com
    istaxial@gmail.com
    mayara@pontualtaxi.com.br
    edeniton@pontualtaxi.com.br
    j.jalles@hotmail.com
    logconltda@hotmail.com
    chametaximaceio@hotmail.com
    alotaxi2al@gmail.com
    ideal.locacoes@hotmail.com
    rosa.dolores@localiza.com
    solange_maisviagens@hotmail.com
    mobiletaxismaceio@gmail.com
    josy.voodetaxi@hotmail.com
    disktaxial@gmail.com
    contato@alagoanadistribuidora.com.br
    operacional@ribal.com.br
    camila@ribal.com.br
    delvaissouza@correios.com.br

Assunto: 
  NOVA - Solicitação- Cotação- Transporte de Urnas e outros materiais- Eleições 2020.

Mensagem: 
  P.A. 0010887-75.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para transportar urnas eletrônicas,
envelopes com mídias de resultado e materiais de apuração, cabinas de votação e fornecimento de
envelopes, conforme definido neste Termo de Referência, em anexo, e para isso a empresa deverá :

1. transporte de urnas eletrônicas e cabinas de votação dos locais de armazenamento (anexoI) para os
respectivos locais de votação (anexo II);

2. coleta de envelopes nos locais de votação (anexo II), para entrega nos Pontos de Transmissão (anexo
III) e/ou Juntas Apuradoras (anexo IV), conforme o caso;

3. coleta das urnas eletrônicas nos locais de votação (anexo II) para retorno aos locais de armazenamento
(anexo I); e

4. fornecimento de envelopes para o transporte das mídias e materiais de apuração,conforme
quantitativos relacionados no anexo V.

e demais detalhes constantes no Termo de Referência.

Pedimos a gentileza de responder também no caso de impossibilidade de cotação.

Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
SEIC-TRE-AL
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seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
(82)98137-0017.

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0728297_Termo_de_referencia___Eleicoes_2020___Transporte_de_urnas_Rev._50_202007071031_.pdf
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De: Delvais Souza

Enviado:quartafeira, 15 de julho de 2020 15:19
Para: TREAL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
Cc:Elisan de Mendonca Buarque Leite
Assunto: [seic] RES: NOVA  Solicitação Cotação Transporte de Urnas e outros materiais
Eleições 2020.

Boa tarde, prezados!

Em atenção ao email recebido, comunicamos que estamos realizando a cotação de preços. 
Entretanto, precisamos de elucidar alguns pontos do referido TR. E, para isso, estamos 
aguardando o agendamento de uma reunião por videoconferência com a unidade gestora
desse Termo de Referência, o Senhor Leonardo Luiz dos Santos Pereira, que deverá ocorrer na 
próxima semana.

Gratos pela compreensão.

Atenciosamente,

Delvais Souza
ACOM III
AL/SE/SVEN
delvaissouza@correios.com.br
(82) 32167368

Mensagem original
De: TREAL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@treal.jus.br]
Enviada em: terçafeira, 14 de julho de 2020 11:34
Assunto: NOVA  Solicitação Cotação Transporte de Urnas e outros materiais Eleições 2020.

P.A. 001088775.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para transportar 
urnas eletrônicas, envelopes com mídias de resultado e materiais de apuração, cabinas de 
votação e fornecimento de envelopes, conforme definido neste Termo de Referência, em 
anexo, e para isso a empresa deverá :

1. transporte de urnas eletrônicas e cabinas de votação dos locais de armazenamento (anexoI) 
para os respectivos locais de votação (anexo II);

2. coleta de envelopes nos locais de votação (anexo II), para entrega nos Pontos de 
Transmissão (anexo III) e/ou Juntas Apuradoras (anexo IV), conforme o caso;

3. coleta das urnas eletrônicas nos locais de votação (anexo II) para retorno aos locais de 
armazenamento (anexo I); e

4. fornecimento de envelopes para o transporte das mídias e materiais de apuração,conforme 

E-mail PROMESSA - Empresa Correios ( Reunião SPLOG) (0731973)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 287



quantitativos relacionados no anexo V.

e demais detalhes constantes no Termo de Referência.

Pedimos a gentileza de responder também no caso de impossibilidade de cotação.

Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior

SEICTREAL

seic@treal.jus.br

antoniomatias1977@hotmail.com

(82)981370017.

________________________________

AVISO LEGAL

“Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo 

conter informação confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não for destinatário 

desta mensagem, desde já fica notificado de absterse a divulgar, copiar, distribuir, examinar 

ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você 

tenha recebido esta mensagem por engano, peço que me retorne este email, promovendo, 

desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de 

controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver opiniões particulares 

e vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha poderes de representação por parte 

da ECT.”

"This message is intended only for the person to whom it is addressed and may contain 

confidential and/or legally privileged. If you are not a recipient of this message, it is now 

notified of refraining to disclose; copy; distribute; examine; or in any way use the information 

contained in this message because it is illegal. If you have received this message in error, 

please I ask to return this email, promoting as soon as possible the elimination of its content in 

database, records or system control. It is devoid of effective and valid message that contains 

the private opinions and dividend bonds, issued by those not holding powers of attorney by 

the ECT."
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[seic] ENC: NOVA - Solicitação- Cotação- Transporte de Urnas e outros materiais-
Eleições 2020.

Camila - Grupo Ribal <camila@ribal.com.br>
Qui, 16/07/2020 12:25
Para:  seic@tre-al.jus.br <seic@tre-al.jus.br>; antoniomatias1977@hotmail.com <antoniomatias1977@hotmail.com>
Cc:  'Comercial Ribal' <comercial@ribal.com.br>; 'Licitações Ribal' <licitacoes@ribal.com.br>; 'Danilo Ribal'
<danilo@ribal.com.br>

1 anexos (319 KB)
193 TRE AL.pdf;

Prezado Sr. Antônio,
 
Bom dia!

Segue nossa proposta de preços para apreciação.
 
 
 
Atenciosamente,
 
Camila Ribeiro    
Ribal Locadora de Veículos
Licitações/ Comercial
Telefone: (61) 3425-2525
 

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”
 
 
---------- Forwarded message ---------
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: ter., 7 de jul. de 2020 às 14:57
Subject: NOVA - Solicitação- Cotação- Transporte de Urnas e outros materiais- Eleições 2020.
To:

P.A. 0010887-75.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar  empresa para transportar urnas
eletrônicas, envelopes com mídias de resultado e materiais de apuração, cabinas de votação e
fornecimento de envelopes, conforme definido neste Termo de Referência, em anexo, e para isso a
empresa deverá :

1. transporte de urnas eletrônicas e cabinas de votação dos locais de armazenamento (anexoI) para os
respectivos locais de votação (anexo II);

2. coleta de envelopes nos locais de votação (anexo II), para entrega nos Pontos de Transmissão
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(anexo III) e/ou Juntas Apuradoras (anexo IV), conforme o caso;

3. coleta das urnas eletrônicas nos locais de votação (anexo II) para retorno aos locais de
armazenamento (anexo I); e

4. fornecimento de envelopes para o transporte das mídias e materiais de apuração,conforme
quantitativos relacionados no anexo V.

e demais detalhes constantes no Termo de Referência.

Pedimos a gentileza de responder também no caso de impossibilidade de cotação.

Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
SEIC-TRE-AL
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
(82)98137-0017.
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Proposta n° 193 

 

 
Ao  
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas  
SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES 

A/C: Sr. Antonio Matias de Pinheiro Júnior 
Assunto: Proposta de Preços  
Ref.: P.A. 0010887-75.2019.6.02.8000 
 

Prezado Senhor,  

A Empresa Ribal Locadora de Veículos Ltda, CNPJ nº 07.605.506/0001-

73, e inscrição estadual nº 07.470.388/001-61 sediada no Setor Complementar 

de Indústria e Abastecimento, Quadra 14 Conjunto 02 Lotes 01, 02 e 03, 

Brasília- DF, apresenta proposta de preços nos valores abaixo: 

Item Serviço Turno Valor Turno 

1 

Transporte as caixas de urnas eletrônicas, mídias de 
resultado, materiais de apuração e cabinas de votação, 
bem como para fornecer envelopes para transporte das 

mídias de resultado e material de apuração para as 
Eleições 2020 no Estado de Alagoas. 

1º 
 R$  

960.000,00  

2 

Transporte as caixas de urnas eletrônicas, mídias de 
resultado, materiais de apuração e cabinas de votação, 
bem como para fornecer envelopes para transporte das 

mídias de resultado e material de apuração para as 
Eleições 2020 na cidade de Maceió -AL. 

2º 
 R$  

450.000,00  

 
 
Condições Gerais da Proposta:  

 

 Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.  
 

 Dados Bancários: Banco Bradesco - 237, Agência nº 0484, Conta Corrente 
nº 112.872-8. 
 

 Declaro que estão inclusas todas as despesas concernentes à execução 
dos serviços relativos ao objeto, tais como: entrega e retirada dos 
equipamentos nos locais indicados no termo de referência, fornecimento de 
certidões e documentos, peças e equipamentos necessários, e ainda 
impostos, encargos sociais e trabalhistas, taxas, assistência técnica, visitas 
e vistorias, fretes, etc.  

 
Brasília, 13 de julho de 2020. 
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ĐŽŶƚƌŽůĞ͘�&ŝĐĂ�ĚĞƐƉƌŽǀŝĚĂ�ĚĞ�ĞĨŝĐĄĐŝĂ�Ğ�ǀĂůŝĚĂĚĞ�Ă�ŵĞŶƐĂŐĞŵ�ƋƵĞ�ĐŽŶƚŝǀĞƌ�ŽƉŝŶŝƁĞƐ�ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ�
Ğ�ǀşŶĐƵůŽƐ�ŽďƌŝŐĂĐŝŽŶĂŝƐ͕�ĞǆƉĞĚŝĚĂ�ƉŽƌ�ƋƵĞŵ�ŶĆŽ�ĚĞƚĞŶŚĂ�ƉŽĚĞƌĞƐ�ĚĞ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�
ĚĂ���d͘͟

ΗdŚŝƐ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ŝƐ�ŝŶƚĞŶĚĞĚ�ŽŶůǇ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƉĞƌƐŽŶ�ƚŽ�ǁŚŽŵ�ŝƚ�ŝƐ�ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ�ĂŶĚ�ŵĂǇ�ĐŽŶƚĂŝŶ�
ĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂů�ĂŶĚͬŽƌ�ůĞŐĂůůǇ�ƉƌŝǀŝůĞŐĞĚ͘�/Ĩ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�Ă�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚŝƐ�ŵĞƐƐĂŐĞ͕�ŝƚ�ŝƐ�ŶŽǁ�
ŶŽƚŝĨŝĞĚ�ŽĨ�ƌĞĨƌĂŝŶŝŶŐ�ƚŽ�ĚŝƐĐůŽƐĞ͖�ĐŽƉǇ͖�ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞ͖�ĞǆĂŵŝŶĞ͖�Žƌ�ŝŶ�ĂŶǇ�ǁĂǇ�ƵƐĞ�ƚŚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�
ĐŽŶƚĂŝŶĞĚ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ďĞĐĂƵƐĞ�ŝƚ�ŝƐ�ŝůůĞŐĂů͘�/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ƚŚŝƐ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ŝŶ�ĞƌƌŽƌ͕�
ƉůĞĂƐĞ�/�ĂƐŬ�ƚŽ�ƌĞƚƵƌŶ�ƚŚŝƐ�ĞŵĂŝů͕�ƉƌŽŵŽƚŝŶŐ�ĂƐ�ƐŽŽŶ�ĂƐ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ƚŚĞ�ĞůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ŽĨ�ŝƚƐ�ĐŽŶƚĞŶƚ�ŝŶ�
ĚĂƚĂďĂƐĞ͕�ƌĞĐŽƌĚƐ�Žƌ�ƐǇƐƚĞŵ�ĐŽŶƚƌŽů͘�/ƚ�ŝƐ�ĚĞǀŽŝĚ�ŽĨ�ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ�ĂŶĚ�ǀĂůŝĚ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ƚŚĂƚ�ĐŽŶƚĂŝŶƐ�
ƚŚĞ�ƉƌŝǀĂƚĞ�ŽƉŝŶŝŽŶƐ�ĂŶĚ�ĚŝǀŝĚĞŶĚ�ďŽŶĚƐ͕�ŝƐƐƵĞĚ�ďǇ�ƚŚŽƐĞ�ŶŽƚ�ŚŽůĚŝŶŐ�ƉŽǁĞƌƐ�ŽĨ�ĂƚƚŽƌŶĞǇ�ďǇ�
ƚŚĞ���d͘Η
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Tel: (82)3338-3295 / Fax: (82)3338-3735 

R:Jequiá, 275 - Canaã               Site: www.confiancabr.com.br 

Maceió / AL  CEP. 57080-080           

 

Ao                                      Maceió-AL, 21 de Julho  de 2020  

TRE – Tribunal Regional Eleitoral - AL 

A/C.: Sr. Antonio Matias de Pinheiro Junior (seic@tre-al.jus.br) 

NESTA, 

                                                         Orç.19117 TRE-2020 

PREZADOS SENHORES: 

 

       Atendendo solicitação do Termo de Referência para Eleições Municipais 2020, 

relativa ao transporte e distribuição das caixas de urnas eletrônicas e cabinas de votação; envelopes 

com mídias de resultado de apuração e fornecimento de envelopes, conforme especificado nos Anexos 

I; II; III.; IV e V: 

 

 

1º Turno............................................................................................................................ R$ 1.588.000,00 

 

2º Turno, SE HOUVER, só na capital.............................................................................. R$   353.000,00 

 

 

TOTAL...........................................................................................................................R$  1.941.000,00 

                (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS) 

 

 

VALIDADE DESTA: 60 DIAS 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Termo de Referência 

 

 

 

Certos de vossa preferência, antecipamos nossos agradecimentos. 

 

 

 

 

Atenciosamente,              

                           _______________________________ 

                                        JORDAN OLIVEIRA 

           Confiança Mudanças e Transportes Ltda 

                                    CNPJ: 07.223.878/0001-35 

                               Fones:(82)3338-3295/3338-3735 

                                    conf.mcz@confianca.com.br 

                  www.confiancabr.com.br 
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0010887-75.2019.6.02.8000 Unidade 01 1

Transporte de Urnas, cabinas e etc. 1º TURNO

Fontes de Consulta

Empresa Ribal 960.000,00 -207.641,20 960.000,00

Empresa Correios 954.923,61 -212.717,59 954.923,61

1.588.000,00 420.358,80 Desconsiderado

25,46%

A Planilha  pode ser utilizada 1.167.641,20 297.245,78 957.461,81

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

957.461,81 957.461,81

2

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Empresa Confiança Mudanças e 
Cargas

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0010887-75.2019.6.02.8000 Unidade 01 1

Transporte de Urnas, cabinas e etc. 1º TURNO

Fontes de Consulta

Empresa Ribal 450.000,00 105.823,52 Desconsiderado

Empresa Correios 229.529,45 -114.647,03 229.529,45

353.000,00 8.823,52 353.000,00

26,21%

A Planilha  pode ser utilizada 344.176,48 90.222,71 291.264,73

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

291.264,73 291.264,73

2

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Empresa Confiança Mudanças e 
Cargas

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)

Planilha OS 02/2010 (0734362)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 301



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

 

DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2020.
Senhora Secretária Substituta,
 
Tratam os autos da Contratação de empresa para

transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de
votação e fornecimento de envelopes, conforme quantitativos e
demais especificações constantes do termo de referência
ajustado, evento 0728297.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de mercado, despacho COMAP evento
0728317.

 
Disparamos pedidos de cotação a várias empresa do

setor, eventos 0722596, 0722597, 0723420, 0728418 e 0731051 ,
foram comunicadas algumas promessas, no entanto recebemos
propostas da empresa Ribal, evento 0732279, da empresa Correios,
evento 0732825 e da empresa Confiança Mudanças e Cargas, evento
0734352.

 
Confeccionadas as planilhas de estimativa de preços,

evento 0734362  obtivemos a estimativa média de valor para o 1º
Turno de R$957.461,81 e para o 2º Turno, se houver, de
R$291.264,73 e um total global de R$1.248.726,54 (um milhão,
duzentos e quarenta e oito mil setecentos e vinte e seis reais e
cinquenta e quatro centavos). 

 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº  10.024/2019, com participação
ampla e irrestrita em razão dos valores estimados.

CATSER 3263.
Despacho SEIC 0734366         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 302



 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 21/07/2020, 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
0734366 e o código CRC BA0AC75B.

0010887-75.2019.6.02.8000 0734366v1
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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 julho de 2020.
À COFIN.
Para reserva de crédito.
À SLC, em paralelo.
Para elaboração da minuta de edital, com posterior

remessa à AJ-DG, para análise.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 22/07/2020, às 21:40, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0734730 e o código CRC B182CB2B.

0010887-75.2019.6.02.8000 0734730v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2020.
À SGO,
 
Para reserva de crédito.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 23/07/2020, às 12:43,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0735382 e o código CRC 95A95FD4.

0010887-75.2019.6.02.8000 0735382v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  24/07/20  09:51                                      USUARIO : RAZUCO PACHECO 
  DATA EMISSAO    : 24Jul20                            NUMERO  : 2020PE000236   
  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: SAPEV. RESERVA DE CRÉDITO REFERENTE A CONTRASTAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANS- 
  PORTE DE URNAS ELETRÔNICAS, ENVELOPES PARA APURAÇÃO, CABINAS DE VOTAÇÃO E FOR-
  NECIMENTO DE ENVELOPES. PROC. 0010887-75.2019.6.02.8000.                      
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167864  0100000000 339039 070277 UEL TRANSP1              957.461,81
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 01276908407 - RAZUCO PACHECO       UG : 070011   24Jul20   09:48
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 236/20 (0736036).

Observação:

O valor referente ao 2º turno será reservado quando do envio do
orçamento pelo TSE, o que se dará após sua confirmação.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 24/07/2020, às 10:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0736039 e o código CRC 78FD53F5.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5058 - TRE-AL/2ª ZE

Informo que enviei os dados de localização de locais de votação
da 2ª Zona Eleitorais, os quais estavam pendentes de
georreferenciamento, através do aplicativo de mensagens, para o número
constante nos autos.

Documento assinado eletronicamente por TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES,
Chefe de Cartório, em 24/07/2020, às 12:32, 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
0736218 e o código CRC 9B9E5425.

0010887-75.2019.6.02.8000 0736218v2
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MinutaMinuta

PROCESSO Nº 0010887-75.2019.6.02.8000
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 para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, 
cabinas de votação, bem como o fornecimento de envelopes, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Comissão de Eleições desta Corte.

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

1- DO OBJETO 

1.1. O presente Pregão tem por objeto  a contratação de empresa para
transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como
o fornecimento de envelopes, 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 30
de novembro do 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

1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

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

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

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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 pro-
cesso 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 ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administra-
tivas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e asses-
soramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hie-
rárquica 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 ane-
xos;

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

2
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

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

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

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

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabi-
litado 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 Gover-
no Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certifica-
do digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Bra-
sil.

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 efe-
tuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, in-
clusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por 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 informa-
ção, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
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4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação

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

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

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigi-
dos 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 do-
cumentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e traba-
lhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

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

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 en-
tre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimen-
tos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos obje-
tos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevale-
cerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no siste-
ma eletrônico, dos seguintes campos:
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a) Valor global dos serviços por turno de eleição, em algarismo e por extenso,
sendo permitidas apenas duas casas após a vírgula;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especifi-
cações constantes nos anexos deste Edital; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contra-
tada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos 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 nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao
erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na exe-
cução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

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 Edi-
tal, 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.
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7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo 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 ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL (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 dis-
puta “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, fin-
do 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 or-
denará 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 lici-
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tantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lan-
ce 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, admi-
tir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fecha-
do atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrên-
cia ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Eco-
nomia;

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 recep-
ção 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. 

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 pro-
posta.

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 se-
guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 
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7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvi-
mento 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 en-
caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

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 jul-
gamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classi-
ficada 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 Normati-
va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassifi-
cação. 

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  determinado pela SEIC do TRE/AL,
após efetuar pesquisa de mercado, no  montante  de  R$  1.248.726,54  (um
milhão,  duzentos  e  quarenta  e  oito  mil,  setecentos  e  vinte  e  seis  reais  e
cinquenta  e  quatro  centavos)  para  contratação  dos  serviços,  sendo  R$
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957.461,81 (novecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e um
reais e oitenta e um centavos) para o 1º turno de eleição,  e R$ 291.264,73
(duzentos e noventa e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e
três centavos).

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, ir-
risórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele re-
nuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para afe-
rir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indí-
cios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realiza-
ção de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente po-
derá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas
de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

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) ho-
ras, 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 formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrôni-
co, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem pre-
juízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da
proposta.

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 III.

8.8.                  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
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8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,  informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subse-
quente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme dis-
posto no item 7.24.

8.11. 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 lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de san-
ção 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 pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de 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, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-
tado, 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 habili-
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tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

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 en-
caminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documen-
tação 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
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 re-
quisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvi-
da 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, ex-
ceto 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 habilita-
ção:

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;
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b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de docu-
mento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averba-
ção 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: de-
creto 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 apresen-
tação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social,  nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negati-
va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do lici-
tante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
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g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-
zenda 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 efei-
to de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente algu-
ma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a do-
cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-
trato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regulari-
zação 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 inscri-
ção nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresen-
tação do balanço patrimonial  e  das demonstrações contábeis do último
exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e tra-
balhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou em-
presa 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 imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tan-
ge 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 públi-
ca, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes re-
manescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, se-
guir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e tra-
balhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
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9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen-
tos exigidos,  o Pregoeiro suspenderá a sessão,  informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.

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
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es)
cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos re-
manescentes.

9.10.3. Qualificação técnica:

9.10.3.1. Atestado (ou declaração) de capacidade técnica, no mínimo
um, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, que demonstre aptidão da licitante na execução de atividades
compatíveis com o objeto desta contratação.

a) Considera-se compatível a execução de serviços de transporte de
carga, no mesmo dia, correspondente a, pelo menos, 40% do volume
de itens previstos para esta contratação com entrega simultânea em
no mínimo dez locais distintos.

a) Encontra-se  disponível  no  Anexo  IV  uma  tabela  indicativa  do
volume da contratação,  para adequação do percentual  previsto  no
subitem anterior.

d.1) Considera-se compatível a execução de serviços de transporte de
carga, no mesmo dia, correspondente a, pelo menos, 40% do volume
de itens previstos para esta contratação com entrega simultânea em
no mínimo dez locais distintos.

9.10.4. Qualificação econômico-financeira:

9.10.4.1. Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor
exigido para a contratação.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
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10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

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 de-
verá:

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 ven-
cedor, 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 con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, 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 uni-
tário  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, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os va-
lores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto des-
te Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o jul-
gamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vín-
culo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhis-
ta da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
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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.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o re-
curso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr 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 de-
mais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarra-
zões 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 interessa-
dos, 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 anterio-
res à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o li-
citante declarado vencedor não assinar o contrato,  não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar 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 au-
toridade 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 realiza-
ção do certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deve-
rão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.-
br.

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 for-
mais 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 siste-
ma 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 E FISCALIZAÇÃO 

16.1.  A  GESTÃO  do  contrato  ficará  a  cargo  dos  servidores
Leonardo Luiz dos Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior, que promoverão
o acompanhamento da execução dos serviços, ficando a fiscalização a cargo
dos Chefes de Cartório ou outros servidores designados pela Presidência do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

16.2. À  Gestão  e  Fiscalização  do  contrato,  dentre  outras
atribuições previstas na Resolução nº 15.787/2017 ou outro instrumento legal
que a substitua, compete:

a) Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de en-
trega  das  urnas  eletrônicas,  por  Zona  e  Seção  Eleitoral,
pontos de transmissão e juntas apuradoras.
b) Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for
necessário para viabilizar o pagamento na forma prevista
no contrato.
c) Comunicar  à Administração eventual  descumprimento
de cláusula contratual.
d)  Propor,  de  forma  fundamentada,  em  caso  de
descumprimento  de  cláusula  contratual,  as  penalidades
cabí, veis.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. A Contratada estará  sujeita  às penalidades estabelecidas na
legislação que disciplina as licitações e contratações públicas (Leis nº 8.666/93 e
10.520/02), nos seguintes termos:

17.1.1. Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93:

a)  O  atraso  injustificado  no  início  da  execução  dos  serviços  sujeitará  a
Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 5% do valor total do contrato, por
turno  de  votação.  A  execução  terá  início  com a arrumação  das  urnas  para
distribuição aos locais de votação;

b) O atraso injustificado, ou de justificativa não aceita pela Administração, em
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relação a coleta ou entrega dos itens contratados, em qualquer etapa, sujeita-
rá a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 2% sobre preço unitário de
coleta ou entrega do item, por tempo superior a 30 minutos, incidindo em tan-
tos quantos forem os volumes coletados ou entregues em atraso, por turno de
votação.

17.2. 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 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.

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

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

17.5. Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial
do contrato, o Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades: 

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor re-
manescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do
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mesmo;
c)  Suspensão  temporária  de  participar  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com o TRE-AL;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

17.6. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial
do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 2
(dois) dias para as atividades preparatórias, 5 horas para as todas as etapas
dos serviços, à exceção da etapa II, cujo prazo será considerado para tanto se
superior a 2 horas, na entrega, coleta ou na regularização de eventuais vícios.

17.7. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

17.8.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

17.9. 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.

17.10.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

17.11.          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.

17.12. 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. 

17.13. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

17.14. 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.
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17.15 O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

17.16. O período de atraso será contado em dias corridos.

17.17. 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.

17.17.1. 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.

17.18. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

17.19. 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 efetuado, por turno de votação, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura,
após o devido atesto pela Gestão/Fiscalização, desde que os serviços estejam em
conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável
à Contratada.

18.2. O  pagamento  será  realizado  mediante  ordem  bancária  de
crédito em favor da Contratada, que, para tanto, deverá fazer constar em sua
proposta seus dados bancários.

18.3. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto
pendente de liquidação qualquer  obrigação financeira que lhe for  imposta,  em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a pedido de
reajustamento de preços ou correção monetária. 

18.4. Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas.

18.5. 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.
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18.6. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

18.7. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

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

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, alocados
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 (Julgamento de
Causas e Gestão Administrativas) -  Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).

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- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão públi-
ca observarão o horário de Brasília – DF.

22.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar er-
ros 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, atribu-
indo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

22.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.7. 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.

22.8. 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.

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.10. 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.

22.11. 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.

22.12. 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.

22.13. O Edital e seus anexos  poderão  ser  lidos  na  sala  da COMAP/Seção  de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
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ANEXO I-A – Especificações da Contratação;
ANEXO I-B – Endereços dos Locais de Armazenamento;
ANEXO I-C – Locais de votação por município;
ANEXO I-D  -  Relação de Pontos de Transmissão – entrega de Envelopes
Tipo 1; 
ANEXO I-E – Relação de Juntas Apuradoras – entrega de Envelopes Tipo 2;
ANEXO I-F – Distribuição de envelopes nas sedes dos cartórios eleitorais;
ANEXO I-G –  Planejamento logístico – Distribuição de urnas e cabinas de
votação;
ANEXO I-H – Detalhamento do roteiro;
ANEXO II – Minuta de Contrato;
ANEXO III - Modelo de Planilha para contratação.

22.14. 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,       en-
velopes para apuração, cabinas de votação e forneci-
mento de envelopes, conforme definido neste Termo
de Referência. 

2. Quantidades estimadas Conforme descritas neste Termo de Referência.

3. Especificação do Objeto Conforme descritos neste Termo de Referência.

4. Justificativa Atender a necessidade logística de transporte de
urnas, material de apuração e demais materiais relativos
às eleições de 2020.

5. Prazos Conforme descritos neste Termo de Referência.

6. Classificação Orçamen-
tária

Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n.º 167864
(Pleitos Eleitorais).

7. Locais Conforme descritos neste Termo de Referência.

8. Unidade Gestora/ Fiscal-
izadora

Gestão: A Cargo dos  servidores  Leonardo  Luiz
dos Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior.

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

Maceió – AL, 07 de julho de 2020.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Leonardo Luiz dos Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior 
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Anexo I-A

ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação  de  empresa(s)  especializada(s)  para  realização  dos
serviços abaixo descritos:

1. transporte das caixas de urnas eletrônicas e de cabinas de votação dos lo-
cais de armazenamento (anexo I-B) para os respectivos locais de votação
(anexo I-C); 

2. coleta de envelopes nos locais de votação (anexo I-C), para entrega nos
Pontos de Transmissão (anexo I-D) e/ou Juntas Apuradoras (anexo I-E), con-
forme o caso;

3. coleta das urnas eletrônicas nos locais de votação (anexo I-C) para re-
torno aos locais de armazenamento (anexo I-B); e 

4. fornecimento de envelopes para o transporte das mídias e materiais de apu-
ração, conforme quantitativos relacionados no anexo I-F.

2. DAS DEFINIÇÕES

Visando a melhor compreensão dos termos utilizados, empregamos
as seguintes definições:

� município-sede:  município  onde  está  localizado  o  cartório  da  respectiva
zona eleitoral;

� município-termo: demais municípios pertencentes à jurisdição de uma zona
eleitoral;

� material de seção eleitoral: cadernos de votação, canetas, folhas de papel,
formulários,  almofadas para  carimbo,  recibos,  sacos plásticos,  envelopes
etc;

� volume de material de apuração: boletins de urna, relatório de zerésima,
boletins de justificativa e ata da seção eleitoral, acondicionado em envelope
próprio e lacrado;

� volume de mídia de resultado: Mídias de Resultado (MR) contendo arquivos
gerados pela urna eletrônica da seção eleitoral, acondicionado em envelope
próprio e lacrado;

� volume de cabinas: cabinas de votação acondicionadas em volumes úni-
cos de até 21 unidades; 

� ponto de transmissão: local utilizado para transmissão dos arquivos de
resultado extraídos das urnas eletrônicas e armazenados nas Mídias de
Resultado;

� transporte municipal: trajeto realizado dentro do próprio município, con-
siderando origem e destino. Neste contrato será, geralmente, o trans-
porte entre o local de votação e o ponto de transmissão/junta apurado-
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ra/local de armazenamento localizado no mesmo município; 

� transporte intermunicipal:  trajeto realizado dentro da mesma unidade
federativa, mas com municípios de origem e destino diferentes. Neste
contrato geralmente o transporte realizado entre os locais de votação e
pontos de transmissão/juntas apuradoras/locais de armazenamento em
municípios distintos.

3 . DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços de distribuição serão realizados em três etapas: 

• 1 - Distribuição de urnas e cabinas — coleta das urnas eletrônicas e cabi-
nas nos Locais de Armazenamento para entrega nos Locais de Votação.
Esse transporte será municipal, para os municípios onde existem Locais
de Armazenamento, ou intermunicipal, para os municípios sem Local de
Armazenamento; 

• 2 - Recolhimento de envelopes — coleta de envelopes lacrados nos Lo-
cais de Votação para entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas
Apuradoras, conforme o caso, podendo ainda esse transporte ser muni-
cipal, intermunicipal ou ambos (municipal seguido de intermunicipal); 

• 3 - Recolhimento de urnas — recolhimento das urnas eletrônicas nos Lo-
cais de Votação para entrega nos Locais de Armazenamento, etapa in-
versa à etapa 1, de distribuição. 

Momentos: 

1º Turno e 2º Turno, se houver (somente Capital): 

• Distribuição de urnas e cabinas: véspera da Eleição; 

• Recolhimento de envelopes: dia da Eleição, após o término da votação;

• Recolhimento  de  urnas:  dia  da Eleição,  após  o  término  da  votação  e
recolhimento dos envelopes. 

3.1. PRIMEIRA ETAPA – DISTRIBUIÇÃO DE URNAS E CABINAS 

27

Minuta de edital (0739191)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 335



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Objetivo
Recolhimento  das  urnas  eletrônicas  e  cabinas  de
votação nos Locais de Armazenamento para entrega
nos Locais de Votação, de acordo com os quantitativos
estimados no Anexo I-B. 

Data do recolhimento do
material

Véspera das Eleições, 1º e 2º Turno, se houver (so-
mente na Capital).

Horário

1.  Conforme Anexo I-G, mediante reunião entre o Chefe de
Cartório e representante da contratada, sendo recomendado
a distribuição entre às 8h e 14h. 
2. Poderá haver modificações, neste caso, de acordo
com o planejamento logístico do Cartório Eleitoral,  a
ser antecipadamente apresentado  na forma do Anexo
I à Gestão do Contrato, aprovado e entregue à Con-
tratada, respeitando-se
o  limite  de  6(seis)  horas  para  a  conclusão  da  dis-
tribuição de urnas, uma vez iniciada a operação.

Locais de coleta

Nos locais de armazenamento definidos pelas zonas
eleitorais,  conforme relação  contida  no Anexo I-B,
podendo sofrer alterações pontuais que serão, dev-
ida e oportunamente, comunicadas quando da sua
ocorrência à contratada, pela Gestão contratual.

Local de entrega

Nos locais de votação,  segundo as quantidades esti-
madas no Anexo I-C e que serão atualizadas e forneci-
das à contratada em formato final, em até 30 dias antes
da realização do 1º turno, podendo sofrer alterações pontu-
ais, em razão de caso fortuito ou força maior, que serão dev-
ida e oportunamente comunicadas quando de sua ocorrên-
cia à contratada, pela Gestão Contratual.

Responsável pela
entrega nos locais de

coleta

Servidor  do  Cartório  Eleitoral  ou  do  TRE-AL,  bem
como pessoal  autorizado pela  Justiça  Eleitoral,  nos
Locais de Armazenamento da Zona Eleitoral. 

Responsável pela
recepção nos locais de

entrega

Coordenadores de local ou pessoal  autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 
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3.2. SEGUNDA ETAPA: RECOLHIMENTO DE ENVELOPES 

Objetivo
Coleta  de envelopes,  para  entrega nos  Pontos  de
Transmissão e/ou Juntas Apuradoras. 

Data Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (so-
mente Capital). 

Horário
Com início às 17h e 15min e prazos de entrega con-
forme  abaixo:  Transporte  municipal:  1  hora,  con-
tada a partir do recolhimento; Transporte intermu-
nicipal: 2 horas, contada a partir do recolhimento do
último envelope do município de origem; O Cartório
Eleitoral  poderá  se  valer  de  aplicativos  de  men-
sagem ou SMS para registrar o término da votação
de cada Local de Votação, e assim também notificar
à empresa, onde esta terá, a partir de então, 30 min
para recolhimento dos envelopes daquele Local de
Votação,  devendo essa opção ser  ajustada com a
empresa, conforme reunião prévia. 

Local de recolhimento Locais  de votação,  conforme locais  de entrega da
etapa anterior.

Local de entrega Conforme logística do Cartório Eleitoral, o endereço de
entrega poderá ser em um Ponto de Transmissão no
próprio município ou em município distinto pertencente
à Zona Eleitoral,  e/ou Junta Apuradora,  localizada no
próprio município ou em município pertencente à Zona
Eleitoral, conforme cenários abaixo. 
Cenário  1.  Para  os  municípios  onde  haja  Ponto  de
Transmissão e Junta Apuradora, mas em endereços dis-
tintos,  deverão  ser  entregues  primeiro  os  envelopes
destinados aos Ponto de Transmissão (transporte mu-
nicipal) e em seguida os envelopes destinados à Junta
Apuradora (transporte municipal), sendo utilizado para
tanto o mesmo veículo; 
Cenário 2. Para municípios onde haja Pontos de Trans-
missão mas não haja Junta Apuradora deverão ser en-
tregues os envelopes destinados ao Ponto de Transmis-
são (transporte municipal) e em seguida os envelopes
da Junta Apuradora (transporte intermunicipal); 
Cenário  3.  Para  municípios  onde  não  haja  Ponto  de
Transmissão todos os envelopes serão entregues em
ponto  de  transmissão  (transporte  intermunicipal)
seguido  de  entrega  dos  demais  envelopes  na  junta
eleitoral (transporte intermunicipal) ou então todos os
envelopes  serão  entregues  diretamente  na  junta
eleitoral (transporte intermunicipal). 

Responsável pela en-
trega nos locais de coleta

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 
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Responsável pela re-
cepção nos locais de en-

trega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Pontos de
Transmissão e Juntas Apuradoras da Zona Eleitoral. 

3.2.1. ESPECIFICIDADES DA ETAPA DE RECOLHIMENTO DE ENVELOPES

Para  os  transportes  municipais.  A  empresa  deverá  fazer  tantos trajetos  quanto
forem  necessários  entre  os  Locais  de  Votação  e  o  Ponto  de  Transmissão/Junta
Apuradora, de forma a evitar a utilização de roteiros preestabelecidos fixos e que
dificultem ou atrasem o processamento de resultados. Deverá ser respeitado, no
entanto, o limite de 1 (um) recolhimento por Local de Votação.

Para  os  transportes  municipais  seguidos  de  transporte  intermunicipal.  Nos
municípios  onde  a  empresa  fizer  uso  de  mais  de  um  veículo,  o  transporte
intermunicipal  poderá  ser  feito  em veículo  único,  ou seja,  com “transbordo” de
envelopes entre os veículos  do município  de origem, para concentração em um
único  transporte  com  destino  ao  Ponto  de  Transmissão  e/ou  Junta  Apuradora,
devendo porém o “transbordo” ocorrer em um Ponto de Transmissão, acompanhado
por servidor da Justiça Eleitoral ou designado pelo Juiz Eleitoral. 

3.2.2. EXEMPLOS DE CENÁRIOS

Cenário 1 – Maceió  - Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação
próximos  ao  Ponto  de  Transmissão  do  Grupo  Escolar  Tavares  Bastos  (conforme
definido pelo Cartório Eleitoral), entrega de parte de envelopes no Tavares Bastos e
em  seguida  entrega  dos  demais  envelopes  na  Junta  Apuradora  (deslocamento
municipal com parada). 

Cenário 2 – Jaramataia – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação
do  município  de  Jaramataia  e  entrega  de  parte  desses  envelopes  no  Ponto  de
Transmissão, no próprio município, e em seguida concentração dos envelopes em um
único veículo para deslocamento para a sede do Cartório Eleitoral (Girau do Ponciano)
para  entrega  dos  demais  envelopes  (deslocamento  municipal,  seguido  de
deslocamento intermunicipal). 

Cenário 3 – Cajueiro – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de
Cajueiro  e  em  seguida  deslocamento  para  a  Junta  Apuradora,  em  Viçosa
(deslocamento intermunicipal). 

Cenário  4 –  Tanque d’Arca –  Recolhimento de todos os  envelopes  dos Locais  de
Votação  de  Tanque  d’Arca  e  deslocamento  para  o  Ponto  de  Transmissão  em
Maribondo  (transporte  intermunicipal),  e  em  seguida  deslocamento  para  a  Junta
Apuradora em Boca da Mata (deslocamento intermunicipal continuado). 

3.3. TERCEIRA ETAPA: RECOLHIMENTO DE URNAS

Objetivo  Recolhimento das urnas eletrônicas.
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Data Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (somente
Capital) 

Horário

Com início às 17h e 30min e término até 4 horas após
o  encerramento  da  votação  no  respectivo  local  de
votação,  aferidos  conforme  início  da  etapa  anterior
(Recolhimento de Envelopes).

Local  de  recolhi-
mento

Locais  de  Votação,  local  de  entrega  da  Etapa  de  Dis-
tribuição das Urnas 

Local de entrega
Nas juntas apuradoras ou pontos de transmissão, con-
forme o caso.Nos Locais de Armazenamento, local de coleta
da Etapa de Distribuição das Urnas 

Responsável  pela
entrega nos locais
de coleta

Coordenadores  de  local  ou  pessoal  autorizado  pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

Responsável  pela
recepção  nos  lo-
cais de entrega

Servidor do Cartório Eleitoral  ou do TRE-AL,  bem como
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Locais de Ar-
mazenamento da Zona Eleitoral. 

4. DA REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO E AJUSTES DA LOGÍSTICA

A empresa deverá, em até 6 dias antes da eleição (segunda-feira antes da eleição,
seja primeiro ou segundo turno), reunir-se com o Chefe de Cartório para apresentar e
discutir o plano logístico de distribuição e recolhimento das urnas. 

Deverão  estar  presentes  todos  os  condutores  (de  todas  as  etapas  abrangidas)
envolvidos na operação e o representante designado pela empresa. 

Deverão ser apresentados os respectivos veículos que serão utilizados, momento esse
que  os  chefes  de  cartório  poderão  apontar  alguma  irregularidade  e  solicitar  a
substituição,  tendo  a  empresa  24h  para  apresentar  novo  veículo.  No  caso  de
impossibilidade de participação do  representante este poderá ser substituído (com
ausência  devidamente  justificada  e  aval  da  empresa)  por  algum  dos  condutores
envolvidos  na  operação,  que nessa situação assumirá a  condição de preposto  da
empresa. 

Deverão ser detalhados (em relação à distribuição) horários, localização dos locais de
votação, responsáveis nos locais de votação, ordem de entrega em cada município,
horário de início da operação de coleta, horário de início da operação de distribuição,
horário de início da entrega em cada município, estimativa de horário para cada local
de votação (de forma a evitar espera excessiva pelos supervisores de locais), recibos
de controle de entrega;  e em relação ao recolhimento de envelopes e urnas,  pós
eleição,  horário  de  início  do  recolhimento,  trajetos  a  serem  observados,  prazo
esperado de entrega, entre outros assuntos pertinentes. 

Deverá ser lavrado PLANEJAMENTO LOGÍSTICO - DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DE
URNAS, MÍDIAS E DOCUMENTOS (conforme modelo do Anexo G), acompanhado do
detalhamento do roteiro (Anexo H) e assinado pelos participantes para arquivamento
e posterior consulta, caso demandado. 
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5. DO FORNECIMENTO E DOS QUANTITATIVOS DE ENVELOPES DE SEGURANÇA 

A empresa deverá fornecer  os envelopes necessários  ao transporte dos volumes
definidos no Termo de Referência para cada turno, conforme quantitativos previstos
no anexo V, na sede de cada zona eleitoral, até 6 dias antes da eleição, seja 1º ou 2º
Turno, se houver. 

5.1 ESPECIFICAÇÕES DOS ENVELOPES DE SEGURANÇA

Os envelopes fornecidos deverão possuir: 

▪ Dimensões mínimas de 32 x 40cm; 
▪ Sistema  de  fecho  rápido,  sem  necessidade  de  uso  de  outros  materiais  ou
ferramentas para lacração; 
▪ Recibo destacável, sem a necessidade de uso de outros materiais ou ferramentas
para remoção; 

E deverão ser: 
▪ opacos; 
▪ preferencialmente de cores diferentes, após consultada a gestão acerca das cores a
serem adotadas,  conforme quantitativos  definidos  para  Pontos  de  Transmissão  e
Junta Apuradora; 
° confeccionados em material impermeável;
▪ resistentes à rasgo e à punctura. 

6. DO VALOR ESTIMADO PARA TRANSPORTE DE QUANTITATIVOS NÃO PREVISTOS:

Estima-se  o  valor  equivalente  ao  percentual  de  1%(um  por  cento)  do  quantum
previsto  para  a  prestação  de  serviços,  tomando-se  por  base  os  quantitativos
apurados pelo TRE até o dia 1º de setembro de 2020, para o pagamento de eventuais
quantitativos não estimados em cada uma das etapas previstas. 

7. DADOS FÍSICOS E/OU VALORES DOS ITENS

DESCRIÇÃO
MEDIDAS
(A x L x P)

cm

PESO MÉDIO VOL-
UME

VALOR
UNITÁRIO(*)

CAIXA DE URNA
2009

       24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA
2010

      24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA
2013

      24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA
2015

     24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

MÍDIA DE VOTAÇÃO - - 22,60

CABINAS (21
UNIDADES)

      21 / 46 / 100 12,4 Kg -
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8. VEÍCULO APROPRIADO PARA TRANSPORTE 

8.1 PARA AS ETAPAS ENVOLVENDO TRANSPORTE DE URNAS

Para as etapas envolvendo transporte de urnas (distribuição e recolhimento)
deverão ser observado as seguintes condições: 

• O transporte deverá ser executado em veículos do tipo utilitário (furgão,
van ou de carga) ou mini caminhões do tipo baú, conforme necessidade, sen-
do esses veículos necessariamente fechados; 

• Deverão ser removidos os bancos de passageiros para melhor acomodação
das urnas; 

• Os veículos deverão dispor de condutor, auxiliar de carregamento e carri-
nho para transporte; 

• Os condutores deverão estar munidos de aparelho celular, para recebimen-
to de ligações ou contatos de forma a efetuar o acompanhamento da opera-
ção e propor ajustes pontuais; 

• Deverá ser utilizado ao menos um veículo por zona e município; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com contratos
vigentes com órgãos dos governos, sejam eles nas esferas municipais, esta-
duais ou federais; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com caracteri-
zação ou adesivação relacionada a empresas particulares e/ou político-parti-
dárias. 

8.2. PARA AS ETAPAS ENVOLVENDO TRANSPORTE DE ENVELOPES

Para as etapas de transporte de envelopes deverão ser observadas as se-
guintes condições: 

• O transporte deverá ser executado em veículo tipo médio ou moto (nesse
caso  com  acessórios  adequados  para  transporte),  distinto  do  veículo  de
transporte das urnas; 

• Os condutores deverão estar munidos de aparelho celular, para recebimen-
to de ligações ou contatos de forma a efetuar o acompanhamento da opera-
ção e propor ajustes pontuais; 

• Deverá ser utilizado ao menos um veículo por zona e município; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com contratos
vigentes com órgãos dos governos, sejam eles nas esferas municipais, esta-
duais ou federais; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com caracteri-
zação ou adesivação relacionada à empresas particulares e/ou político-parti-
dárias.

9. DOCUMENTAÇÃO
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Todos os procedimentos deverão ser documentados mediante recibo. 

10. DAS OBRIGAÇÕES

 10.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

• Efetuar a coleta dos itens conforme descrito em cada etapa, nos horários e locais
ajustados, em veículos utilizados exclusivamente para este fim. 

• Fornecer recibo em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, discriminando
as quantidades transportadas em cada etapa, no ato da coleta.

• Entregar as urnas eletrônicas, volumes de cabinas de votação, volumes de mídias
de votação  e volumes  de  materiais  de apuração  mediante  recibo,  nos endereços
relacionados  pelo  Contratante,  exclusivamente  aos  serventuários  devidamente
designados pelo Juiz Eleitoral da respectiva Zona, conforme descrito neste Termo de
Referência. 

• Responder, na forma estabelecida no contrato, pelo inadimplemento de cláusulas
contratuais ou quando ocorrer avarias ocasionadas comprovadamente por manuseio
indevido no trajeto das urnas eletrônicas, mídias de resultado e demais materiais, ou
extravios, por culpa ou dolo da contratada. 

• Adotar as cautelas necessárias para o manuseio e transporte dos equipamentos. 

• Cumprir  as  obrigações  derivadas  do  contrato,  quais  sejam,  encargos
previdenciários,  obrigações  sociais,  encargos  trabalhistas,  fiscais  e  comerciais.  •
Cumprir  as decisões emanadas da administração do Tribunal Regional Eleitoral  de
Alagoas que visem ao fiel cumprimento do contrato.

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

• Comunicar à Fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos que a referida Fiscalização julgar necessários. 

• Fornecer  ao  contratante,  em  prazo  não  superior  a  20  (vinte  dias)  após  a
contratação,  o  plano  logístico  da  distribuição  das  urnas  eletrônicas,  mídias  de
resultado, materiais de votação e expediente. 

• Expor a logística dos trabalhos aos agentes da Justiça Eleitoral (servidores, Juízes e
Membros  do  Tribunal),  em  momentos  distintos,  na  forma  determinada  pelo
Contratante. 

• Solicitar  ao contratante os endereços dos locais  de coleta e entrega das urnas
eletrônicas,  por  Zona e  Seção  Eleitoral,  bem como a  sua  respectiva  quantidade,
devendo ainda, a contratada requerer a lista supramencionada em um prazo mínimo
de 05 (cinco) dias que antecedam o transporte das urnas eletrônicas, em função da
probabilidade de haver mudanças nos locais onde funcionarão as seções eleitorais.
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• Dispor de pelo menos um supervisor/coordenador na região para atendimento à
Zona Eleitoral,  podendo  este  ser  compartilhado  com outras  zonas  eleitorais,  que
possa  intervir  na  logística  direta  de  distribuição  e  recolhimento  e  que  esteja
desvinculado do quadro de motoristas e carregadores; 

• Munir os condutores dos veículos envolvidos na operação com aparelhos celulares,
bem como todos os responsáveis nos locais de apoio, em todas as sedes das Zonas
Eleitorais. O uso dos telefones celulares, nos limites da contratação, fica restrito ao
recebimento de chamadas pagas na sua origem, não se responsabilizando o Tribunal
por  qualquer  ligação  originada do  aparelho  durante  o  período  da  contratação  ou
mesmo recebida na modalidade “a cobrar”. 

• Fornecer ao TRE-AL uma relação contendo nome dos condutores e identificação dos
veículos (modelo,  marca, ano de fabricação,  placa)  que serão utilizados em cada
etapa da operação. 

• Indicar  preposto,  a  quem  a  Fiscalização  dirigir-se-á  para  resolver  questões
vinculadas à execução dos serviços. 

• Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados 

10.2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

• Permitir  o  acesso  dos  empregados  da  contratada  às  suas  dependências  para
execução de serviços referentes ao objeto contratado, quando necessário. 

• Prestar as informações e os esclarecimentos correlatos aos serviços, que venham a
ser solicitados pela Contratada. 

• Assegurar-se  da  boa  prestação  dos  serviços,  verificando  sempre  o  seu  bom
desempenho, segundo os princípios da eficiência e da eficácia. • Aceitar o preposto
indicado pela contratada.

• Observar  as  condições  gerais  de aceitação quanto a peso,  dimensões  e  outras
estabelecidas pela Contratada. 

• Apresentar à Contratada cronograma para realização da coleta e da entrega das
urnas eletrônicas, incluindo a indicação dos respectivos locais de coleta e entrega.

• Fornecer e emitir recibos discriminando a quantidade de urnas eletrônicas, mídias
de resultado e materiais e que forem entregues à Contratada, nos quais o signatário
aporá  por  extenso  o  nome  juntamente  com  o  número  de  um  documento  de
identificação pessoal. 

• Fiscalizar,  por  meio  dos  Gestores  designados  pela  Presidência,  com  apoio  da
Fiscalização, a execução dos serviços. 

11. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A gestão do contrato ficará a cargo de servidores Leonardo Luiz dos Santos Pereira e
Neilton Souza Silva  Júnior,  que promoverão o acompanhamento da execução dos

35

Minuta de edital (0739191)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 343



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

serviços, ficando a fiscalização a cargo dos Chefes de Cartório ou outros servidores
designados pela Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

À Gestão e Fiscalização do contrato, dentre outras atribuições previstas na Resolução
nº 15.787/2017 ou outro instrumento legal que a substitua, compete: 

▪ Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de entrega das urnas eletrônicas,
por Zona e Seção Eleitoral, pontos de transmissão e juntas apuradoras. 

▪ Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for necessário para viabilizar o
pagamento na forma prevista no contrato. 

▪ Comunicar à Administração eventual descumprimento de cláusula contratual. 

▪ Propor,  de  forma  fundamentada,  em  caso  de  descumprimento  de  cláusula
contratual, as penalidades cabíveis. 

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A Contratada estará sujeita às penalidades estabelecidas na legislação que disciplina
as licitações e contratações públicas (Leis nº 8.666/93 e 10.520/02), nos seguintes
termos: Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93: 

• O atraso injustificado no início da execução dos serviços sujeitará a Contratada, a
juízo do Contratante, à multa de 5% do valor total do contrato, por turno de votação.
A execução terá início com a arrumação das urnas para distribuição aos locais de
votação. 

• O atraso injustificado, ou de justificativa não aceita pela Administração, em relação
a coleta ou entrega dos itens contratados, em qualquer etapa, sujeitará a Contratada,
a juízo do Contratante, à multa de 2% sobre preço unitário de coleta ou entrega do
item,  por  tempo  superior  a  30  minutos,  incidindo  em  tantos  quantos  forem  os
volumes coletados ou entregues em atraso, por turno de votação. 

Nos  termos  do  art.  87  da  Lei  nº  8.666/93,  pela  inexecução  total  ou  parcial  do
contrato, o Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades: 

• Advertência. 

• Multa  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  integral  do  contrato  ou  do  valor
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do mesmo.

• Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o
TRE-AL. 

• Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

• Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para
imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 2 dias para as atividades
preparatórias, 5 horas para as todas as etapas dos serviços, à exceção da etapa II,
cujo prazo será considerado para tanto se superior a 2 horas, na entrega, coleta ou
na regularização de eventuais vícios. 
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• As penalidades serão aplicadas na forma da legislação específica e de acordo com
as normas regulamentares da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
assegurando-se à Contratada, em qualquer hipótese, os benefícios da ampla defesa e
do contraditório. 

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, por turno de votação, no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis,  contados do  recebimento  da  Nota Fiscal/Fatura,  após  o  devido  atesto pela
Gestão/Fiscalização,  desde  que  os  serviços  estejam  em  conformidade  com  as
exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável à Contratada. 

O  pagamento  será  realizado  mediante  ordem  bancária  de  crédito  em  favor  da
Contratada,  que,  para  tanto,  deverá  fazer  constar  em  sua  proposta  seus  dados
bancários. 

Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer  obrigação  financeira  que  lhe  for  imposta,  em virtude de  penalidade  ou
inadimplência, sem que isso gere direito a pedido de reajustamento de preços ou
correção monetária. 

14. VIGÊNCIA

O prazo de vigência contará desde a assinatura do contrato até o dia 30 de novembro
de 2020, ou, antes com a solução de todas as obrigações contratuais das partes. 

15. ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão à conta do Orçamento
das Eleições 2020, PTRES 167864.
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         ANEXO I-B

            ENDEREÇOS DOS LOCAIS DE ARMAZENAMENTO  

ZE Município                   Endereço    Referência Urnas

1 MACEIÓ AVENIDA  FERNANDES  LIMA,  3487,
FAROL, 57057000

Sede  do  Cartório  da
01ª ZE 

271

2 MACEIÓ AVENIDA  FERNANDES  LIMA,  3487,
FAROL, 57052000

Sede  do  Cartório  da
02ª ZE 

381

3 MACEIÓ AV  FERNANDES  LIMA,  3487,  FAROL,
57057900

Sede  do  Cartório  da
03ª ZE 

310

5 VIÇOSA RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO,
57700000

Sede do Cartório da    05ª
ZE 

103

6 ATALAIA AV  PEDRO  PEREIRA  ACIOLI,  SN,  JOSE
PAULINO, 57690000

Sede  do  Cartório  da
06ª ZE 

109

7 CORURIPE
RUA C,  N.  167,  CONJ.  HABIT.  RUBENS
WANDERLEY, COM. TERCIO VANDERLEY,
COMENDADOR  TERCIO  WANDERLEY,
57230000

Sede do Cartório da 07ª
ZE 

106

8 PILAR PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
337, CENTRO, 57150000

Sede  do  Cartório  da
08ª ZE 

126

 9 MURICI RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N - CEN-
TRO, CENTRO, 57820000

Sede do Cartório da    09ª
ZE 

102

10
PALMEIRA DOS

ÍNDIOS PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, CEN-
TRO, 57600010

Sede do Cartório da     10ª
ZE 

129

11 PÃO DE
AÇÚCAR

AVENIDA  FERREIRA  DE  NOVAES,  949,
CENTRO, 57400000

Sede  do  Cartório  da
11ª ZE 

101

12
PASSO DE

CAMARAGIBE RUA  FRANCISCO  PIMENTEL,  38,  CEN-
TRO, 57930000

Sede  do  Cartório  da
12ª ZE 

111

13 PENEDO RODOVIA  ENGENHEIRO  JOAQUIM
GONÇALVES,  502,  SANTA  LUZIA,
57200000

Sede  do  Cartório  da
13ª ZE 

137

14 PORTO CALVO RUA  DA  JAQUEIRA, 185,  CENTRO,
57900000

Sede  do  Cartório  da
14ª ZE 

95

14 MARAGOGI PRAÇA BATISTA ACIOLY 40, 57955000 Posto de Atendimento –
Maragogi - 14ª ZE 

53

15 RIO LARGO AV.  PRESIDENTE  FERNANDO  COLLOR
DE  MELO,48,  TABULEIRO  DO  PINTO,
57100000

Sede  do  Cartório  da
15ª ZE 

151

16 SÃO JOSÉ DA
LAJE

PRACA OSMAN COSTA PINO S/N, CEN-
TRO, 57860000

Sede  do  Cartório  da
16ª ZE 

70

16 COLÔNIA
LEOPOLDINA

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 09
CENTRO, 57975000 

Posto  de  Atendimento
Colônia Leopoldina - 16ª

38

17
SÃO LUÍS DO
QUITUNDE

RUA  COELHO  CAVALCANTE,  73,
CENTRO, 57920000 

Sede  do  Cartório  da
17ª ZE 

116

18
SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS RUA CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 51,

CENTRO, 57240000

Sede  do  Cartório  da
18ª ZE 

137

19
SANTANA DO

IPANEMA
AV.  PRESIDENTE  DUTRA,  N  385  BR
316, MONUMENTO, 57500000

Sede  do  Cartório  da
19ª ZE 

120

20 TRAIPU ISMAR DE GOES MONTEIRO S/N, CEN-
TRO, 57370000

Sede  do  Cartório  da
20ª ZE 

73
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21 UNIÃO DOS
PALMARES

RUA  MARECHAL  DEODORO  DA  FON-
SECA,  SEM  NUMERO,  CENTRO,
57800000

Sede  do  Cartório  da
21ª ZE 

134

22 ARAPIRACA RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, 57312630

Sede  do  Cartório  da
22ª ZE 

228

26
MARECHAL    
DEODORO

RUA  CAPITÃO  BERNARDINO  SOUTO,
225, CENTRO, 57160000

Sede  do  Cartório  da
26ª ZE 

119

27 MATA GRANDE PRAÇA  CEL  JOSÉ  MALTA  DE  SÁ,  14,
CENTRO, 57540000

Sede  do  Cartório  da
27ª ZE 

79

28 QUEBRANGULO RUA 13 DE JUNHO, N 216,  CENTRO,
57750000

Sede  do  Cartório  da
28ª ZE 

73

29 BATALHA RUA  22  DE  DEZEMBRO,  181,
CENTRO, 57420000

Sede  do  Cartório  da
29ª ZE 

75

31 MAJOR
ISIDORO

R. PROFA. MARIA JOSÉ DE R. BARROS,
SN  -  FÓRUM  ELEITORAL,  CENTRO,
57580000

Sede  do  Cartório  da
31ª ZE 

83

33 MACEIÓ AVENIDA  FERNANDES  LIMA,  3487,
FAROL, 57057000

Sede  do  Cartório  da
33ª ZE 

231

34 TEOTÔNIO
VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, N 458, CEN-
TRO, 57265000

Sede  do  Cartório  da
34ª ZE 

124

37
PORTO

REAL DO
COLÉGIO

AV  GOVERNADOR  MOACIR  ANDRADE,
621, CENTRO, CENTRO, 57290000

Sede  do  Cartório  da
37ª ZE 

114

39 ÁGUA BRANCA RUA  CÔNEGO  NICODEMOS,  16,  CEN-
TRO, 57490000

Sede  do  Cartório  da
39ª ZE 

95

40 DELMIRO GOU-
VEIA

RUA  OLAVO  BILAC,  318,  CENTRO,
57480000

Sede  do  Cartório  da
40ª ZE 

117

40 PIRANHAS RUA CAMPO GRANDE, 60, 57480000 Posto  de  Atendimento
Piranhas - 40ª

45

44 GIRAU DO
PONCIANO AVENIDA PROGRESSO, N. 360., PRO-

GRESSO, 57360000

Sede do Cartório da 44ª ZE 115

45 IGACI RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE,
53, CENTRO, 57620000

Sede do Cartório da
45ª ZE 

106

46 CACIMBINHAS RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO,
57570000

Sede do Cartório da
46ª ZE 

89

47 CAMPO
ALEGRE

AV JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495,
CENTRO, 57250000

Sede do Cartório da
47ª ZE 

110

48 BOCA DA
MATA

RUA LADISLAU COIMBRA, N. 128, CEN-
TRO, 57680000

Sede do Cartório da
48ª ZE 

96

48 MARIBONDO RUA ANTÔNIO BOMFIM, S/N, 57670000  Posto de Atendimento
Maribondo - 48ª 

26

 49 SÃO
SEBASTIÃO

RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA
PACHECO, 01, CENTRO, 57275000

Sede do Cartório da
49ª ZE 

106

50 MARAVILHA PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N,
57250000

Sede do Cartório da
50ª ZE 

72

51
SÃO JOSÉ DA

TAPERA AV. MANOEL MACIANO, 418, CENTRO,
57445000

Sede do Cartório da 51ª ZE 74

53 JOAQUIM
GOMES

PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BAR-
ROS, 02, CENTRO, 57980000

Sede do Cartório da
53ª ZE 

99

54 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, 57057000

Sede do Cartório da
54ª ZE 

304

55 ARAPIRACA RUA GERVASIO DE OLIVEIRA LIMA, N
147, NOVO HORIZONTE, 57312620

Sede do Cartório da
55ª ZE 

131
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ANEXO I-C

LOCAIS DE VOTAÇÃO – POR MUNICÍPIO

ENDEREÇOS

Pela quantidade de Locais de Votação não serão discriminados, neste
Termo  de Referência,  os  endereços,  somente  um resumo com os
quantitativos de locais, urnas, volumes de cabinas e envelopes cada
município/zona  e  também as  características  relativa  às  etapas  de
transporte  desse  contrato.  Como  forma  alternativa  para  estudos
relacionados  à  logística  a  ser  adotada,  os  Locais  de  Votação
encontram-se mapeadosno endereço abaixo: http://www.tre-al.jus.br/
eleicoes/eleicoes-2020/georreferenciamento-tre-al  No  mapa  os
marcadores foram adicionados em camadas, conforme cores abaixo:

l (Vermelho) – Locais de Armazenamento

l (Verde) – Locais de Votação 

l (Azul) – Pontos de Transmissão

l (Amarelo) – Juntas Apuradoras                

COLUNAS

Env. 1 Quantidade  de  Envelopes  do  tipo  1,  endereçados  aos
Pontos de Transmissão 

Env. 2 Quantidade de Envelopes do tipo 2, endereçados às Juntas
Apuradoras 

LA Indicativo  de  presença  de  Local  de  Armazenamento  no
município,  para  categorização  referente  ao  tipo  de
transporte  relacionado  à  entrega  e  recolhimento  das
urnas, se municipal ou intermunicipal. 

PTJE Indicativo  de  Ponto  de  Transmissão  no  município,  para
categorização referente ao tipo de transporte relacionado
à  entrega  dos  envelopes  tipo  1,  se  municipal  ou
intermunicipal. 

JA Indicativo  de  Junta  Apuradora  no  município,  para
categorização referente ao tipo de transporte relacionado
à  entrega  dos  envelopes  tipo  2,  se  municipal  ou
intermunicipal. 
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Zona Município                  Locais   Urnas  Cabinas Env. 1 Env. 2 LA PTJE JA 

1 MACEIÓ 53 271 53 28 54 S S S
2 MACEIÓ 52 381 53 36 58 S S S

3 MACEIÓ 61 310 31 0 61 S S S

4 CAJUEIRO 7 37 7 0 7 N N N

5 MAR VERMELHO 2 9 2 1 2 N S N

5 PINDOBA 2 7 2 1 2 N S N

5 VIÇOSA 6 50 6 0 7 S S S

6 ATALAIA 14 77 14 0 14 S S S

6 CAPELA 6 32 6 0 6 N N N

7 CORURIPE 13 97 13 0 136 S S S

7 FELIZ DESERTO 2 9 2 1 2 N S N

8 COQUEIRO
SECO 

4 14 4 3 4 N S N

8 PILAR 17 69 17 0 17 S S S

8 SANTA LUZIA
DO NORTE 

3 15 3 3 3 N S N

8 SATUBA 4 28 4 0 4 N N N

9 BRANQUINHA 2 21 2 0 3 N N N

9 MESSIAS 4 33 4 5 5 N S N

9 MURICI 8 48 8 0 8 S S S

10 PALMEIRA DOS
ÍNDIOS 

21 129 21 0 23 S S S

11 OLHO D'ÁGUA
DAS FLORES 

2 11 2 0 2 N N N

11 PALESTINA 2 11 2 0 2 N N N

11 PÃO DE AÇÚ-
CAR 

18 49 18 0 18 S S S

12 MATRIZ DE CA-
MARAGIBE 

4 43 4 3 4 N S N

12 PASSO DE CA-
MARAGIBE 

10 31 10 0 10 S S S

12 PORTO DE PE-
DRAS 

5 18 5 4 5 N S N

12 SÃO MIGUEL
DOS MILAGRES 

5 19 5 0 5 N N N

13 PENEDO 21 103 21 0 22 S S S

13 PIAÇABUÇU 6 34 6 5 6 N S N

14 JACUÍPE 2 14 2 1 2 N S N

14 JAPARATINGA 7 18 7 6 7 N S N

14 JUNDIÁ 2 11 2 1 2 N S N

14 MARAGOGI 11 53 1 12 12 S S N

14 PORTO CALVO 13 52 13 0 13 S S S

15 RIO LARGO 29 151 29 0 29 S S S

16 COLÔNIA
LEOPOLDINA 

7 38 7 7 7 S S S

16 IBATEGUARA 7 28 7 0 7 N N N

16 SÃO JOSÉ DA 7 42 7 0 7 S S S

41

Minuta de edital (0739191)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 349



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

LAJE 
17 BARRA DE

SANTO AN-
TÔNIO 

5 31 5 4 5 N S N

17 PARIPUEIRA 4 26 4 3 4 N S N

17 SÃO LUÍS DO
QUITUNDE 

8 59 8 0 8 S S S

18 JEQUIÁ DA
PRAIA 

3 20 3 2 3 N S N

18 ROTEIRO 3 15 3 2 3 N S N

18 SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS 

16 102 16 0 16 S S S

19 CARNEIROS 4 17 4 3 4 N S N

19 OLIVENÇA 5 24 5 0 5 N N N

19 SANTANA DO
IPANEMA 

14 79 14 0 15 S S S

20 CAMPO
GRANDE 

8 24 8 8 8 N N N

20 TRAIPU 15 49 15 0 15 S S S

21 SANTANA DO
MUNDAÚ 

4 22 4 0 4 N N N

21 UNIÃO DOS
PALMARES 

16 112 16 0 19 S S S

22 ARAPIRACA 31 228 31 0 33 S S S

26 BARRA DE SÃO
MIGUEL 

3 18 3 2 3 N S N

26 MARECHAL
DEODORO 

18 101 18 0 19 S S S

27 CANAPI 5 34 5 5 5 N S N

27 MATA GRANDE 6 45 6 0 6 S S S

28 BELÉM 7 15 7 6 7 N S N

28 CHÃ PRETA 4 16 4 3 4 N S N

28  PAULO JACINTO 4 15 4 0 4 N N N

28 QUEBRANGULO 6 27 6 0 6 S S S

29 BATALHA 5 32 5 0 5 S S S

29 BELO MONTE 4 15 4 3 4 N S N

29 JACARÉ DOS
HOMENS 

3 13 3 0 3 N N N

29 MONTEIRÓPOLIS 2 15 2 1 2 N S N

31 CRAÍBAS 7 47 7 6 7 N S N

31 MAJOR ISIDORO 6 36 6 0 7 S S S

33 MACEIÓ 31 231 31 27 37 S S S

34 JUNQUEIRO 12 49 12 0 12 N N N

34 TEOTÔNIO
VILELA 

11 75 11 0 11 S S S

37 IGREJA NOVA 8 42 8 8 8 S S S

37 OLHO D'ÁGUA
GRANDE 

4 12 4 3 4 N S N

37 PORTO REAL
DO COLÉGIO 

15 43 15 0 15 S S S

37 SÃO BRÁS 6 17 6 0 6 N N N

39 ÁGUA BRANCA 7 39 7 0 7 S S S
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39 INHAPI 6 34 6 5 6 N S N

39 PARICONHA 6 22 6 0 6 N N N

40 DELMIRO
GOUVEIA 

26 99 26 6 26 S S S

40 OLHO D'ÁGUA
DO CASADO 

3 18 3 2 3 N S N

40 PIRANHAS 6 45 6 5 6 S S N

44 GIRAU DO
PONCIANO 

9 65 9 0 10 S S S

44 JARAMATAIA 3 13 3 2 3 N S N

44 LAGOA DA
CANOA 

6 37 6 0 6 N N N

45 COITÉ DO NÓIA 4 21 4 3 4 N S N

45 IGACI 12 51 12 0 12 S S S

45 TAQUARANA 3 34 3 3 4 N S N

46 CACIMBINHAS 4 21 4 0 4 S S S

46 DOIS RIACHOS 5 24 5 0 5 N N N

46 ESTRELA DE
ALAGOAS 

10 31 10 9 10 N S N

46 MINADOR DO
NEGRÃO 

3 13 3 2 3 N S N

47 CAMPO ALEGRE 8 62 8 0 8 S S S

47 LIMOEIRO DE
ANADIA 

13 48 13 0 13 N N N

48 ANADIA 10 34 10 0 10 N N N

48 BOCA DA MATA 6 48 6 0 7 S S S

48 MARIBONDO 4 26 4 4 4 S S N

48 TANQUE
D'ARCA 

3 14 3 3 3 N N N

49 FEIRA GRANDE 6 43 6 5 7 N S N

49 SÃO SEBASTIÃO 12 63 12 0 12 S S S

50 MARAVILHA 6 22 6 0 6 S S S

50 OURO BRANCO 4 22 4 0 4 N N N

50 POÇO DAS
TRINCHEIRAS 

8 28 8 0 8 N N N

51 SÃO JOSÉ DA
TAPERA 

7 50 7 0 7 S S S

51 SENADOR RUI
PALMEIRA 

6 24 6 0 6 N N N

53 CAMPESTRE 3 15 3 0 3 N N N

53 FLEXEIRAS 6 23 6 0 6 N N N

53 JOAQUIM
GOMES 

7 36 7 0 7 S S S

53 NOVO LINO 5 25 5 0 5 N N N

54 MACEIÓ 36 304 36 29 42 S S S

55 ARAPIRACA 19 131 19 0 19 S S

Total - Municipal 1.029 4.274 737 284 733 47 82 42

Total -  Intermunicipal 1.410 293 3 334 60 25 65

Total Estado 1.209 5.684 1.030 287 1.067 107 107 107
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ANEXO I-D

RELAÇÃO DE PONTOS DE TRANSMISSÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL –
ENTREGA DE ENVELOPES TIPO 1

COLUNAS
LOCAIS Quantidade de Locais de Votação que terão a transmissão efetuada

a partir do Ponto de Transmissão 
SEÇÕES Quantidade de seções que serão transmitidas a partir do Ponto de

Transmissão 

Zona Município Locais de  Transmissão Tipo Locais Seções

1 MACEIÓ CEAGB - ESCOLA ES-
TADUAL JOSE CORREIA

DA SILVA TITARA 

Local de
Votação 

10 51

1 MACEIÓ ESCOLA DE ESTAD-
UAL PROFA. MARIA
DAS GRACAS DE SA

TEIXEIRA 

Local de
Votação 

1 13

1 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
TAVARES BASTOS 

Local de
Votação 

20 91

2 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
TEONILO GAMA 

Local de
Votação 

1 14

2 MACEIÓ UNINASSAU Local de
Votação 

18 132

2 MACEIÓ CLUBE DA CAIXA ECO-
NOMICA FEDERA L

Local de
Votação 

1 5

2 MACEIÓ UNIT - CENTRO UNI-
VERSITÁRIO

TIRADENTES (ANTIGA
FITS) 

Local de
Votação 

18 128

5 PINDOBA ESCOLA ESTADUAL
MARIA CÂNDIDA DA

SILVA 

Local de
Votação 

2 7

5 MAR VERMELHO ESCOLA DE 1 GRAU
PROFESSOR SILVERIO

LINS 

Local de
Votação 

2 8

7 FELIZ DESERTO ESCOLA DE 1 E 2
GRAUS SENADOR
ARNON DE MELO 

Local de
Votação 

2 8

8 SANTA LUZIA DO NORTE Fórum Estadual da
Comarca de Santa

Luzia do Norte 

Local de
Votação 

3 15

8 COQUEIRO SECO GRUPO ESCOLAR
CONEGO AMANDO DE

GUSMAO 

Local de
Votação 

4 14

9 MESSIAS Fórum de Messias Local de
Votação 

4 33

11  OLHO D’ÁGUA DAS FLO-
RES

ESCOLA MUNICIPAL
MARIA AUGUSTA SILVA

MELO 

Local de
Votação 

7 41

12  PORTO DE PEDRAS ESCOLA ESTADUAL
CYRIDIAO DURVAL 

Local de
Votação 

5 18

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE (NURE) ESCOLA MU-
NICIPAL SOFIA DE

Local de
Votação 

4 43
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GOES MONTEIRO 

13 PIAÇABUÇU ESCOLA DE 1 E 2
GRAUS CORREIA

TITARA 

Local de
Votação 

6 34

14 MARAGOGI Posto de Atendimento
Maragogi - 14ª 

Local de
Votação 

11 43

14  JUNDIÁ JUNDIÁ Local de
Votação 

2 11

14 JAPARATINGA ESCOLA DE 1 GRAU
D. ELIZEU MARIO

GOMES DE OLIVEIRA 

Local de
Votação 

7 18

14 JACUÍPE ESCOLA MUNICIPAL
EDSON GAMA PEIXOTO 

Local de
Votação 

2 14

16 COLÔNIA LEOPOLDINA Posto de Atendimento
Colônia Leopoldina -

16ª 

Posto de
Atendimento 

7 38

17 PARIPUEIRA ESCOLA MUNICIPAL
DE 1 GRAU D. PEDRO

I 

Local de
Votação 

4 26

17 BARRA DE  SANTO 
ANTÕNIO

ESCOLA ESTADUAL
SEBASTIAO

FELISBERTO DE
CARVALHO (ILHA) 

Local de
Votação 

5 31

18 ROTEIRO ESCOLA JOAO
SORIANO BOMFIM 

Local de
Votação 

3 15

18  JEQUIÁ DA PRAIA GRUPO ESCOLAR
JOSE CALAZANS DE

MEDEIROS 

Local de
Votação 

3 20

19  CARNEIROS E. M. E. F. GERALDO
NOVAIS AGRA 

Local de
Votação 

4 17

20  CAMPO GRANDE Câmara de Vereadores
de Campo Grande 

Local de
Votação 

8 24

26 BARRA DE SÃO MIGUEL GRUPO ESCOLAR
MISAEL GONCALVES 

Local de
Votação 

3 18

27 CANAPI GRUPO ESCOLAR MIS-
AEL GONCALVES 

Prédio
extermo 

5 34

28 CHÃ PRETA ESCOLA MUNICIPAL
CLOTILDES BRANDAO

DE SOUZA 

Local de
Votação 

4 16

28 BELÉM ESCOLA CENECISTA DE
1 GRAU ARÍSIO DE

VASCONCELOS 

Local de
Votação 

7 15

29 MONTEIRÓPOLIS ESCOLA ESTADUAL DE
MONTEIRÓPOLIS 

Local de
Votação 

2 15

29 BELO MONTE ESCOLA RAIMUNDA
SOUTO FEITOSA 

Local de
Votação 

4 15

31 CRAÍBAS ESCOLA NOSSA SEN-
HORA DA CONCEIÇÃO 

Local de
Votação 

7 47

33 MACEIÓ FACULDADE
RAIMUNDO MARINHO 

Local de
Votação 

11 76

33 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
PROF. BENEDITA DE

CASTRO LIMA 

Local de
Votação 

7 60

33 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
PROFª. ROSALVA

PEREIRA VIAN 

Local de
Votação 

7 89

37 IGREJA NOVA Posto de Atendimento
Igreja Nova - 37ª 

Posto de
Atendimento

8 42
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37 OLHO D'ÁGUA GRANDE GRUPO ESCOLAR ANA-
LIA TENORIO 

Local de
Votação 

4 12

39 INHAPI ESCOLA DE 1 GRAU
RUBEM NUNES DE

OLIVEIRA 

Local de
Votação 

6 34

40 DELMIRO GOUVEIA MANOEL MOURA,
COLEGIO DE 1 GRAU 

Local de
Votação 

7 18

40 PIRANHAS `Posto de Atendimento
Piranhas - 40 

Posto de
Atendimento 

4 28

40 PIRANHAS ESCOLA ESTADUAL
JOSE SENA DIAS 

Local de
Votação 

2 17

40 OLHO D'ÁGUA DO
CASADO 

ESCOLA JOAO FRAN-
CISCO SOARES 

Local de
Votação 

3 18

44 JARAMATAIA ESCOLA DE ENSINO
FUNDAMENTAL EULINA

BARBOSA LIMA 

Local de
Votação 

3 13

45 TAQUARANA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA DI-

VONETE CAVALCANTE
DE ALBUQUERQUE 

Local de
Votação 

3 34

45 COITÉ DO NÓIA ESCOLA DE ENSINO
FUNDAMENTAL JOSÉ

DE SENA FILHO 

Local de
Votação 

4 21

46 MINADOR DO NEGRÃO ESCOLA MUNICIPAL
MENINO JESUS DE

PRAGA 

Local de
Votação 

3 13

46 ESTRELA DE ALAGOAS ESCOLA DE 1 GRAU
LUIZ DUARTE 

Local de
Votação 

10 31

48 MARIBONDO Posto de Atendimento
Maribondo - 48ª 

Posto de
Atendimento 

7 40

49 FEIRA GRANDE GINÁSIO VERIDIANO
SOARES 

Local de
Votação 

6 43

54 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
ONÉLIA CAMPELO 

Local de
Votação 

12 115

54 MACEIÓ UNIVERSIDADE
TIRADENTES - UNIT 

Local de
Votação 

14 132
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ANEXO I-E

RELAÇÃO DE JUNTAS APURADORAS – ENTREGA DE ENVELOPES TIPO 2

Zona Município Junta Apuradora Tipo Locais Seções

1 MACEIÓ Sede do Cartório da 01ª
ZE 

Cartório
Eleitoral 

22 116

2 MACEIÓ Sede do Cartório da
02ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

14 102

3 MACEIÓ Sede do Cartório da
03ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

61 310

5 VIÇOSA Sede do Cartório da
05ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

13 87

6 ATALAIA Sede do Cartório da
06ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

20 109

7 CORURIPE Sede do Cartório da
07ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

13 97

8 PILAR Sede do Cartório da
08ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

21 97

9 MURICI Sede do Cartório da
09ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

10 69

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS Sede do Cartório da
10ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

21 129

11 PÃO DE AÇÚCAR Sede do Cartório da
11ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

20 60

12 PASSO DE CAMARAGIBE Sede do Cartório da
12ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

15 50

13 PENEDO Sede do Cartório da
13ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

21 103

14 PORTO CALVO Sede do Cartório da
14ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

13 52

15 RIO LARGO Sede do Cartório da
15ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

29 151

16 SÃO JOSÉ DA LAJE Sede do Cartório da
16ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

14 70

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE Sede do Cartório da
17ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

8 59

18 SÃO MIGUEL DOS CAM-
POS 

Sede do Cartório da
18ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

16 102

19 SANTANA DO IPANEMA Sede do Cartório da
19ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

19 103

20 TRAIPU Sede do Cartório da
20ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

15 49

21 UNIÃO DOS PALMARES Sede do Cartório da
21ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

20 134

22 ARAPIRACA Sede do Cartório da
22ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

31 228

26 MARECHAL DEODORO Sede do Cartório da
26ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

18 101

27 MATA GRANDE Sede do Cartório da
27ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

6 45

47

Minuta de edital (0739191)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 355



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

28 QUEBRANGULO Sede do Cartório da
28ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

10 42

29 BATALHA Sede do Cartório da
29ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

8 45

31 MAJOR ISIDORO Sede do Cartório da
31ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

6 36

33 MACEIÓ Sede do Cartório da
33ª ZE 

Cartório
Eleitoral

6 6

34 TEOTÔNIO VILELA Sede do Cartório da
34ª ZE 

Cartório
Eleitoral

23 124

37 PORTO REAL DO COLÉ-
GIO 

Sede do Cartório da
37ª ZE 

Cartório
Eleitoral

21 60

39 ÁGUA BRANCA Sede do Cartório da
39ª ZE 

Cartório
Eleitoral

13 61

40 DELMIRO GOUVEIA Sede do Cartório da
40ª ZE 

Cartório
Eleitoral

19 81

44 GIRAU DO PONCIANO Sede do Cartório da
44ª ZE 

Cartório
Eleitoral

15 102

45 IGACI Sede do Cartório da
45ª ZE 

Cartório
Eleitoral

12 51

46 CACIMBINHAS Sede do Cartório da
46ª ZE 

Cartório
Eleitoral

9 45

47 CAMPO ALEGRE Sede do Cartório da
47ª ZE 

Cartório
Eleitoral

21 110

48 BOCA DA MATA Sede do Cartório da
48ª ZE 

Cartório
Eleitoral

16 82

49 SÃO SEBASTIÃO Sede do Cartório da
49ª ZE 

Cartório
Eleitoral

12 63

50 MARAVILHA Sede do Cartório da
50ª ZE 

Cartório
Eleitoral

18 72

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA Sede do Cartório da
51ª ZE 

Cartório
Eleitoral

13 74

53 JOAQUIM GOMES Sede do Cartório da
53ª ZE 

Cartório
Eleitoral

21 99

54 MACEIÓ Sede do Cartório da
54ª ZE 

Cartório
Eleitoral

10 57

55 MACEIÓ Sede do Cartório da
55ª ZE 

Cartório
Eleitoral

19 131

48
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ANEXO I-F

DISTRIBUIÇÃO DE ENVELOPES NAS SEDES DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS

Zona Município Envelope 1 Extras Envelope 2 Extras Total

1 MACEIÓ 28 2 54 2 86
2 MACEIÓ 36 2 58 2 98

3 MACEIÓ 0 0 61 2 63

5 CAJUEIRO 0 0 7 2 9

5 MAR VERMELHO 1 2 2 2 7

5 PINDOBA 1 2 2 2 7

5 VIÇOSA 0 0 7 2 9

6 ATALAIA 0 0 14 2 16

6 CAPELA 0 0 6 2 8

7 CORURIPE 0 0 13 2 15

7 FELIZ DESERTO 1 2 2 2 7

8 COQUEIRO SECO 3 2 4 2 11

8 PILAR 0 0 17 2 19

8 SANTA LUZIA DO NORTE 3 2 3 2 10

8 SATUBA 0 0 4 2 6

9 BRANQUINHA 0 0 3 2 5

9 MESSIAS 5 2 5 2 14

9 MURICI 0 0 8 2 10

10 PALMEIRA DOS    ÍNDIOS 0 0 23 2 25

11  OLHO D’ÁGUA DAS FLORES 6 2 7 2 17

11 PALESTINA 0 0 2 2 4

11 PÃO DE AÇÚCAR 0 0 18 2 20

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE 3 2 4 2 11

12 PASSO DE CAMARAGIBE 0 0 10 2 12

12 PORTO DE PEDRAS 4 2 5 2 13

12 SÃO MIGUEL
DOS MILAGRES

0 0 5 2 7

13 PENEDO 0 0 22 2 24

13 PIAÇABUÇU 5 2 6 2 15

14 JACUÍPE 1 2 2 2 7

14 JAPARATINGA 6 2 7 2 17

14 JUNDIÁ 1 2 2 2 7

14 MARAGOGI 12 2 12 2 28

14 PORTO CALVO 0 0 13 2 15

15 RIO LARGO 0 0 29 2 31

16 COLÔNIA LEOPOLDINA 7 2 7 2 18
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16 IBATEQUARA 0 0 7 2 9

16 SÃO JOSÉ DA LAJE 0 0 7 2 9

17 BARRA DE SANTO
ANTÔNIO

4 2 5 2 13

17 PARIPUEIRA 3 2 4 2 11

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE 0 0 8 2 10

18 JEQUIÁ DA PRAIA 2 2 3 2 9

18 ROTEIRO 2 2 3 2 9

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 0 0 16 2 18

19 CARNEIROS 3 2 4 2 11

19 OLIVENÇA 0 0 5 2 7

19 SANTANA DO IPANEMA 0 0 15 2 17

20 CAMPO GRANDE 8 2 8 2 20

20 TRAIPU 0 0 15 2 17

21 SANTANA DO MUNDAÚ 0 0 4 2 6

21 UNIÃO DOS PALMARES 0 0 19 2 21

22 ARAPIRACA 0 0 33 2 35

26 BARRA DE SÃO MIGUEL 2 2 3 2 9

26 MARECHAL DEODORO 0 0 19 2 21

27 CANAPI 5 2 5 2 14

27 MATA GRANDE 0 0 6 2 8

28 BELÉM 6 2 7 2 17

28 CHÃ PRETA 3 2 4 2 11

28 PAULO JACINTO 0 0 4 2 6

28 QUEBRANGULO 0 0 6 2 8

29 BATALHA 0 0 5 2 7

29 BELO MONTE 3 2 4 2 11

29 JACARÉ DOS HOMENS 0 0 3 2 5

29 MONTEIRÓPOLIS 1 2 2 2 7

31 CRAÍBAS 6 2 7 2 17

31 MAJOR ISIDORO 0 0 7 2 9

33 MACEIÓ 27 2 37 2 68

34 JUNQUEIRO 0 0 12 2 14

34 TEOTÔNIO VILELA 0 0 11 2 13

37 IGREJA NOVA 8 2 8 2 20

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE 3 2 4 2 11

37 PORTO REAL DO COLÉGIO 0 0 15 2 17

37 SÃO BRÁS 0 0 6 2 8

39 ÁGUA BRANCA 0 0 7 2 9

39 INHAPI 5 2 6 2 15

39 PARICONHA 0 0 6 2 8

40 DELMIRO GOUVEIA 6 2 26 2 36

40 OLHO D’ÁGUA DO
CASADO

2 2 3 2 9

40 PIRANHAS 5 2 6 2 15
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44 GIRAU DO PONCIANO 0 0 10 2 12

44 JARAMATAIA 2 2 3 2 9

44 LAGOA DA CANOA 0 0 6 2 8

45 COITÉ DO NÓIA 3 2 4 2 11

45 IGACI 0 0 12 2 14

45 TAQUARANA 3 2 4 2 11

46 CACIMBINHAS 0 0 4 2 6

46 DOIS RIACHOS 0 0 5 2 7

46 ESTRELA DE ALAGOAS 9 2 10 2 23

46 MINADOR DO NEGRÃO 2 2 3 2 9

47 CAMPO ALEGRE 0 0 8 2 10

47 LIMOEIRO DE ANADIA 0 0 13 2 15

48 ANADIA 0 0 10 2 12

48 BOCA DA MATA 0 0 7 2 9

48 MARIBONDO 4 2 4 2 12

48 TANQUE D'ARCA 3 2 3 2 10

49 FEIRA GRANDE 5 2 7 2 16

49 SÃO SEBASTIÃO 0 0 12 2 14

50 MARAVILHA 0 0 6 2 8

50 OURO BRANCO 0 0 4 2 6

50 POÇO DAS TRINCHEIRAS 0 0 8 2 10

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA 0 0 7 2 9

51 SENADOR RUI PALMEIRA 0 0 6 2 8

53 CAMPESTRE 0 0 3 2 5

53 FLEXEIRAS 0 0 6 2 8

53 JOAQUIM GOMES 0 0 7 2 9

53 NOVO LINO 0 0 5 2 7

54 MACEIÓ 29 2 42 2 75

55 ARAPIRACA 0 0 19 2 21
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ANEXO I-G

ELEIÇÕES 2020 PLANEJAMENTO LOGÍSTICO DISTRIBUIÇÃO DE URNAS E CABINAS DE
VOTAÇÃO 

(   )1º TURNO: 15.11.2020                                             (   )2º TURNO: 29.11.2020 

Zona: Município: 

Responsável no Cartório Eleitoral: Telefone para contato: 

Quantos Locais de Votação? Rota  de  entrega  compartilhada  com  outro
município? ( ) Sim ( ) Não 

Quantos roteiros para entrega? 

Detalhes do roteiro em anexo 

Alterações  no  roteiro  precisam  de  ordem
expressa do Chefe Cartório ( ) Sim ( ) Não 

Horário para início do recolhimento: Previsão de horário para entrega no 1º local
de votação: 

RECOLHIMENTO DE ENVELOPES E URNAS 

Para  recolhimento  dos  envelopes  o  cartório  fará

uso  de  aplicativos  de  mensagens  ou  SMS  para

notificar à empresa? ( ) Sim ( ) Não 

Ponto de espera para início do recolhimento: 

Observações: ................................................................................................................................................

.......................... ...........................................................................................................................................

..................................................... ................................................................................................................

................................................................................ .....................................................................................

........................................................................................................... 

Responsável pelas informações: Data:

Assinatura: 

Fiscal do Contrato – Cartório Eleitoral                    

(   ) Aprovo   (   ) Desaprovo 

Data:

Matrícula: 

Assinatura: 

Responsável pela Empresa Contratada: Data: 

Cargo:

Assinatura: 
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                         ANEXO I-H

                                        DETALHAMENTO DE ROTEIRO

ROTEIRO01
Município: ................................................................................................................…

TOTAL DE LOCAIS TOTAIS DE SEÇÕES RESPONSÁVEL DA ZONA/CONTATO

 

  1

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  2

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

  3

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 
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  4

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  5

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

 6

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  7

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  8

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 
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  9

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  10

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

Observações: ..............................................................................................................................................

......................... ..........................................................................................................................................

.................................................... ...............................................................................................................

............................................................................... 
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ANEXO II

CONTRATO Nº XX/2020
Processo nº 0010887-75.2019.6.02.8000

MINUTA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COM A EMPRESA _________. 

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 -
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu  Presidente,  Desembargador  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 na 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, 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 transporte de urnas eletrônicas, envelo-
pes para apuração, cabinas de votação, bem como o fornecimento de envelopes, conforme o
edital de licitações e seus anexos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução
encontram-se descritas nos ANEXOS I e I-A e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico nº
XX/2020, que passa a fazer parte integrante do presente Termo, independente de transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO –  Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de
empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços de distribuição serão realizados em três etapas:
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d) a primeira consiste na distribuição de urnas e cabinas — coleta das ur-
nas eletrônicas e cabinas nos Locais de Armazenamento para entrega nos Lo-
cais de Votação. Esse transporte será municipal, para os municípios onde exis-
tem Locais de Armazenamento, ou intermunicipal, para os municípios sem Lo-
cal de Armazenamento;

e) a segunda é relativa à coleta de envelopes lacrados nos Locais de Vo-
tação para entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas Apuradoras,
conforme o caso, podendo ainda esse transporte ser municipal, intermuni-
cipal ou ambos (municipal seguido de intermunicipal); 

f) a terceira  trata do recolhimento das caixas de urnas eletrônicas e
dos volumes de materiais de apuração, acondicionados em envelopes com
até 12 unidades, para entrega nas juntas eleitorais.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  Os  períodos  de  cada  etapa  por  turno  de  Eleição  são  os
seguintes:

a) 1º Turno e 2º Turno, se houver (somente Capital): 

• Distribuição de urnas e cabinas: véspera da Eleição; 

• Recolhimento de envelopes: dia da Eleição, após o término da votação; e 

• Recolhimento de urnas: dia da Eleição, após o término da votação e recolhimento

dos envelopes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Segue abaixo a descrição da Primeira Etapa – Distribuição de
Urnas e Cabinas:

Objetivo
Recolhimento das urnas eletrônicas e cabinas de votação
nos Locais de Armazenamento para entrega nos Locais de
Votação,  de  acordo  com  os  quantitativos  estimados  no
Anexo I-B. 

Data do recolhimento do
material

Véspera  das  Eleições,  1º  e  2º  Turno,  se  houver
(somente na Capital).

Horário

1.  Conforme  Anexo  I-G,  mediante  reunião  entre  o
Chefe  de  Cartório  e  representante  da  contratada,
sendo recomendado a distribuição entre às 8h e 14h.
2. Poderá haver modificações, neste caso, de acordo
com o planejamento logístico do Cartório Eleitoral, a
ser combinado e entregue à contratada, em reuniões
específicas,  com  cópia  à  Gestão  Contratual,  respei-
tando-se o limite de 6(seis) horas para a conclusão da
distribuição de urnas, uma vez iniciada a operação. 
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Locais de coleta

Nos  Locais  de  Armazenamento  definidos  pelas
zonas eleitorais, conforme relação contida no anexo
I-B,  podendo  sofrer  alterações  pontuais,  em geral
sem  alterações  quantitativas  significantes,  que
serão devida e oportunamente comunicadas quando
da sua ocorrência  à contratada,  pela Gestão Con-
tratual. 

Local de entrega

Nos Locais de Votação, segundo as quantidades esti-
madas no Anexo I-C, e que serão atualizadas e forneci-
das  à contratada,  em formato final,  em até 30 dias
antes da realização do 1º turno, podendo sofrer alter-
ações  pontuais,  em razão  de  caso  fortuito  ou  força
maior,  que  serão  devida  e  oportunamente  comuni-
cadas  quando  de  sua  ocorrência  à  contratada,  pela
Gestão Contratual.

Responsável pela
entrega nos locais de

coleta

Servidor  do  Cartório  Eleitoral  ou  do  TRE-AL,  bem
como pessoal  autorizado pela Justiça Eleitoral,  nos
Locais de Armazenamento da Zona Eleitoral. 

Responsável pela
recepção nos locais de

entrega

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Segue abaixo a descrição da Segunda Etapa – Recolhimento de
Envelopes:

Objetivo
Coleta  de envelopes,  para  entrega  nos  Pontos  de
Transmissão e/ou Juntas Apuradoras. 

Data Dia  das  Eleições  –  1º  e  2º  Turno,  se  houver
(somente Capital). 

Horário

Com início às 17h e 15min e prazos de entrega con-
forme abaixo: Transporte municipal: 1 hora, contada
a partir do recolhimento; Transporte intermunicipal:
2 horas, contada a partir do recolhimento do último
envelope  do  município  de  origem;  O  Cartório
Eleitoral  poderá  se  valer  de  aplicativos  de  men-
sagem ou SMS para registrar o término da votação
de cada Local de Votação, e assim também notificar
à empresa, onde esta terá, a partir de então, 30 min
para recolhimento dos envelopes daquele Local de
Votação,  devendo essa opção ser  ajustada com a
empresa, conforme reunião prévia. 

Local de recolhimento Locais  de votação,  conforme  locais  de  entrega  da
etapa anterior. 

Local de entrega

Conforme logística do Cartório Eleitoral, o endereço de
entrega poderá ser em um Ponto de Transmissão no
próprio município ou em município distinto pertencente
à Zona Eleitoral,  e/ou Junta Apuradora,  localizada no
próprio município ou em município pertencente à Zona
Eleitoral, conforme cenários abaixo 
Cenário  1.  Para  os  municípios  onde  haja  Ponto  de
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Transmissão e Junta Apuradora, mas em endereços dis-
tintos,  deverão  ser  entregues  primeiro  os  envelopes
destinados aos Ponto de Transmissão (transporte mu-
nicipal) e em seguida os envelopes destinados à Junta
Apuradora (transporte municipal), sendo utilizado para
tanto o mesmo veículo; 
Cenário 2. Para municípios onde haja Pontos de Trans-
missão mas não haja Junta Apuradora deverão ser en-
tregues os envelopes destinados ao Ponto de Transmis-
são (transporte municipal) e em seguida os envelopes
da Junta Apuradora (transporte intermunicipal); 
Cenário  3. Para  municípios  onde  não  haja  Ponto  de
Transmissão todos os envelopes serão entregues em
ponto  de  transmissão  (transporte  intermunicipal)
seguido  de  entrega  dos  demais  envelopes  na  junta
eleitoral (transporte intermunicipal) ou então todos os
envelopes  serão  entregues  diretamente  na  junta
eleitoral (transporte intermunicipal). 

Responsável pela
entrega nos locais de

coleta

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

Responsável pela
recepção nos locais de

entrega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Pontos de
Transmissão e Juntas Apuradoras da Zona Eleitoral. 

- Especificidades da etapa de recolhimento de envelopes

Para  os  transportes  municipais.  A  empresa  deverá  fazer  tantos  trajetos  quanto  forem
necessários entre os Locais de Votação e o Ponto de Transmissão/Junta Apuradora, de forma
a  evitar  a  utilização  de  roteiros  preestabelecidos  fixos  e  que  dificultem  ou  atrasem  o
processamento  de  resultados.  Deverá  ser  respeitado,  no  entanto,  o  limite  de  1  (um)
recolhimento por Local de Votação. Para os transportes municipais seguidos de transporte
intermunicipal. Nos municípios onde a empresa fizer uso de mais de um veículo, o transporte
intermunicipal poderá ser feito em veículo  único, ou seja, com “transbordo” de envelopes
entre os veículos do município de origem, para concentração em um único transporte com
destino  ao  Ponto  de  Transmissão  e/ou  Junta  Apuradora,  devendo  porém o  “transbordo”
ocorrer  em um Ponto de  Transmissão,  acompanhado por  servidor  da Justiça  Eleitoral  ou
designado pelo Juiz Eleitoral. 

- EXEMPLOS DE CENÁRIOS 

- Cenário 1 – Maceió - Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação próximos
ao Ponto de Transmissão do Grupo Escolar Tavares Bastos (conforme definido pelo Cartório
Eleitoral),  entrega  de  parte  de  envelopes  no  Tavares  Bastos e  em seguida  entrega  dos
demais envelopes na Junta Apuradora (deslocamento municipal com parada).

Cenário 2 – Jaramataia – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação do
município de Jaramataia e entrega de parte desses envelopes no Ponto de Transmissão, no
próprio  município,  e  em seguida concentração dos envelopes em um único  veículo  para
deslocamento para a sede do Cartório Eleitoral (Girau do Ponciano) para entrega dos demais
envelopes (deslocamento municipal, seguido de deslocamento intermunicipal). 
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Cenário 3 – Cajueiro – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de Cajueiro
e  em  seguida  deslocamento  para  a  Junta  Apuradora,  em  Viçosa  (deslocamento
intermunicipal). 

Cenário 3 – Tanque d’Arca – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de
Tanque  d’Arca  e  deslocamento  para  o  Ponto  de  Transmissão  em Maribondo  (transporte
intermunicipal),  e  em seguida  deslocamento  para  a  Junta  Apuradora  em Boca  da  Mata
(deslocamento intermunicipal continuado). 

PARÁGRAFO QUARTO – Segue abaixo a descrição da Terceira Etapa – Recolhimento de
Urnas:

Objetivo Recolhimento das urnas eletrônicas.

Data Dia  das  Eleições  –  1º  e  2º  Turno,  se  houver  (so-
mente Capital). 

Horário Com início às 17h e 30min e término até 4 horas após
o  encerramento  da  votação  no  respectivo  local  de
votação,  aferidos  conforme  início  da  etapa  anterior
(Recolhimento de Envelopes). 

Local de recolhimento Locais de Votação, local de entrega da Etapa de Dis-
tribuição das Urnas 

Local de entrega Nos  Locais  de  Armazenamento,  local  de  coleta  da
Etapa de Distribuição das Urnas. 

Responsável pela
entrega nos locais de

coleta

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

Responsável pela
recepção nos locais de

entrega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Locais de

Armazenamento da Zona Eleitoral. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada
o valor de R$ XX (XXXXX).

PARÁGRAFO PRIMEIRO –  Considerando o valor  acima mencionado, o valor total deste
Contrato perfaz a importância de R$_____(__________), sendo R$______(__________), para o
primeiro turno e R$______(__________), para o segundo turno, se houver.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos,
encargos trabalhistas, previdenciários e sociais e custos operacionais em geral.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, por turno de votação, no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, após o devido
atesto pela Gestão/Fiscalização, desde que os serviços estejam em conformidade
com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável à Contratada.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será realizado mediante ordem bancária de
crédito em favor  da Contratada,  que,  para tanto,  deverá fazer  constar  em sua
proposta seus dados bancários.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanha-
da da documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para regu-
larização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresenta-
ção.

PARÁGRAFO QUARTO - Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO - O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tribu-
tos e as contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, modi-
ficada pela de nº 539, de 25/04/2005 e pela 706/2007.

PARÁGRAFO SEXTO - Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante pelo Re-
gime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela Microem-
presa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, median-
te comprovação da opção ou se encontre em uma das situações elencadas no art. 3º da IN
SRF nº 480/2004 e suas alterações posteriores.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de
emissão de notas fiscais.

PARÁGRAFO OITAVO  - 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 efe-
tivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplica-
ção da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:

EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – 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° 167864 (Pleitos Eleitorais) e
Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

                    CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da Contratada:
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a) Efetuar a coleta dos itens conforme descrito em cada etapa, nos ho-
rários e locais ajustados, em veículos utilizados exclusivamente para este
fim;
b) Fornecer recibo em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
discriminando as quantidades transportadas em cada etapa, no ato da co-
leta;
c) Entregar as urnas eletrônicas, volumes de cabinas de votação, volu-
mes de mídias de votação e volumes de materiais de apuração mediante
recibo, nos endereços relacionados pelo Contratante, exclusivamente aos
serventuários  devidamente  designados  pelo  Juiz  Eleitoral  da  respectiva
Zona, conforme descrito neste Termo de Referência;
d) Responder, na forma estabelecida no contrato, pelo inadimplemen-
to de cláusulas contratuais ou quando ocorrer avarias ocasionadas compro-
vadamente por manuseio indevido no trajeto das urnas eletrônicas, mídias
de resultado e demais materiais, ou extravios, por culpa ou dolo da contra-
tada;
e) Adotar as cautelas necessárias para o manuseio e transporte dos
equipamentos; 
f) Cumprir as obrigações derivadas do contrato, quais sejam, encargos
previdenciários, obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comer-
ciais;
g) Cumprir as decisões emanadas da administração do Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Alagoas que visem ao fiel cumprimento do contrato. 
h) Implantar, de forma adequada, a supervisão dos serviços, de modo
a obter uma operação correta e eficaz; 
i)        Comunicar à Fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade de ca-
ráter urgente e prestar os esclarecimentos que a referida Fiscalização jul-
gar necessários;
j)       Fornecer ao contratante, em prazo não superior a 20 (vinte dias)
após a contratação, o plano logístico da distribuição das urnas eletrônicas,
mídias de resultado, materiais de votação e expediente;
k) Expor a logística dos trabalhos aos agentes da Justiça Eleitoral (ser-
vidores, Juízes e Membros do Tribunal), em momentos distintos, na forma
determinada pelo Contratante;
l)       Solicitar ao contratante os endereços dos locais de coleta e entrega
das urnas eletrônicas, por Zona e Seção Eleitoral, bem como a sua respec-
tiva quantidade, devendo ainda, a contratada requerer a lista supramenci-
onada em um prazo mínimo de 05 (cinco) dias que antecedam o transporte
das urnas eletrônicas, em função da probabilidade de haver mudanças nos
locais onde funcionarão as seções eleitorais;
m) Dispor de pelo menos um supervisor/coordenador na região para
atendimento à Zona Eleitoral, podendo este ser compartilhado com outras
zonas eleitorais, que possa intervir na logística direta de distribuição e re-
colhimento e que esteja desvinculado do quadro de motoristas e carrega-
dores; 
n) Munir os condutores dos veículos envolvidos na operação com apa-
relhos celulares, bem como todos os responsáveis nos locais de apoio, em
todas as sedes das Zonas Eleitorais. O uso dos telefones celulares, nos li-
mites da contratação, fica restrito ao recebimento de chamadas pagas na
sua origem, não se responsabilizando o Tribunal por qualquer ligação origi-
nada do aparelho durante o período da contratação ou mesmo recebida na
modalidade “a cobrar”; 
o) Fornecer ao TRE-AL uma relação contendo nome dos condutores e
identificação dos veículos (modelo, marca, ano de fabricação, placa) que
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serão utilizados em cada etapa da operação. 
p) Indicar  preposto,  a  quem a Fiscalização dirigir-se-á  para  resolver
questões vinculadas à execução dos serviços;
q) Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identifi-
cados.

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 OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a) Permitir o acesso dos empregados da contratada às suas dependências
para execução de serviços referentes ao objeto contratado, quando necessá-
rio;
b)  Prestar as informações e os esclarecimentos correlatos aos serviços,
que venham a ser solicitados pela Contratada;
c)  Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu
bom desempenho, segundo os princípios da eficiência e da eficácia;
d) Aceitar o preposto indicado pela contratada;
e) Observar as condições gerais de aceitação quanto a peso, dimensões e
outras estabelecidas pela Contratada;
e) Apresentar à Contratada cronograma para realização da coleta e da en-
trega das urnas eletrônicas, incluindo a indicação dos respectivos locais de co-
leta e entrega;
f) Fornecer e emitir recibos discriminando a quantidade de urnas eletrôni-
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cas, mídias de resultado e materiais e que forem entregues à Contratada, nos
quais o signatário aporá por extenso o nome juntamente com o número de um
documento de identificação pessoal;
g) Fiscalizar, por meio dos Gestores designados pela Presidência, com apoio da
Fiscalização, a execução dos serviços. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

 A vigência do contrato será a partir da assinatura, até 30 de novembro do ano em
curso, considerando o prazo para pagamento.

CLÁUSULA DEZ – 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 ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A Contratada estará sujeita às penalidades estabelecidas na legislação
que disciplina as licitações e contratações públicas (Leis nº 8.666/93 e 10.520/02),
nos seguintes termos:

a) Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93:

Minuta de edital (0739191)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 372



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

a.1) O  atraso injustificado  no início da execução dos serviços sujeitará a
Contratada,  a  juízo  do  Contratante,  à  multa  de  5%  do  valor  total  do
contrato, por turno de votação. A execução terá início com a arrumação das
urnas para distribuição aos locais de votação.

a.2) O atraso injustificado, ou de justificativa não aceita pela Administra-
ção, em relação a coleta ou entrega dos itens contratados, em qualquer
etapa, sujeitará a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 2% sobre
preço unitário de coleta ou entrega do item, por tempo superior a 30 minu-
tos, incidindo em tantos quantos forem os volumes coletados ou entregues
em atraso, por turno de votação.

b) Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial
do contrato, o Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades:

b.1) Advertência;

b.2) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial
do mesmo;
b.3) Suspensão temporária  de participar em licitação e impedimento de
contratar com o TRE-AL;
b.4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra-
ção Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderá a Administração considerar inexecução total ou
parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior
a 2 dias para as atividades preparatórias, 5 horas para as todas as etapas dos
serviços, à exceção da etapa II, cujo prazo será considerado para tanto se supe-
rior a 2 horas, na entrega, coleta ou na regularização de eventuais vícios.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa,  ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas
neste edital e das demais cominações legais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As penalidades serão aplicadas na forma da
legislação específica e de acordo com as normas regulamentares da Secretaria
do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  assegurando-se  à  Contratada, em
qualquer hipótese, os benefícios da ampla defesa e do contraditório.

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.
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PARÁGRAFO SEXTO - A contratada, 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 8.666/93.

PARÁGRAFO OITAVO - Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à contratada.

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.

PARÁGRAFO TREZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente contratação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

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.

PARÁGRAFO 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 TREZE - 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 QUATORZE – DA GESTÃO CONTRATUAL E  FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A gestão do contrato ficará a cargo de servidores Leonardo Luiz dos
Santos  Pereira  e  Neilton  Souza  Silva  Júnior,  que  promoverão  o
acompanhamento da execução dos serviços, ficando a fiscalização a cargo dos
Chefes  de  Cartório  ou  outros  servidores  designados  pela  Presidência  do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO  ÚNICO  -  À  Gestão  e  Fiscalização  do  contrato,  dentre  outras
atribuições previstas na Resolução nº 15.787/2017 ou outro instrumento legal
que a substitua, compete:

a) Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de entrega das ur-
nas eletrônicas, por Zona e Seção Eleitoral, pontos de transmissão
e juntas apuradoras.

b) Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for necessário
para viabilizar o pagamento na forma prevista no contrato.

c) Comunicar à Administração eventual descumprimento de cláusula
contratual.

d) Propor, de forma fundamentada, em caso de descumprimento de
cláusula contratual, as penalidades cabíveis.

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal 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 devidamente assinado.

                    Maceió, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL 
               Desembargador Otávio Leão Praxeses

                Vice-Presidente,
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

no exercício da Presidência do TRE/AL

Pela Empresa 
           

Representante da empresa
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO III

Pregão Eletrônico nº XX/2020

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de 
Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone 
Fax
E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim (  ) Não
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5297 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhora Secretária substituta,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de empresa
para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação,
bem como o fornecimento de envelopes.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão do valor estimado
da contratação.

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.

Ainda na referida minuta, foram mantidos os subitens 9.10.3. e 9.10.4. relativos à
qualificação técnica e econômico-financeira (que constavam do edital da última eleição),
respectivamente, de acordo com orientação verbal de Vossa Senhoria.

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 31/07/2020, às 15:59, 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 03/08/2020, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0739192 e o código CRC 4AB352E5.

0010887-75.2019.6.02.8000 0739192v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5338 - TRE-AL/14ª ZE

Informo que enviei os dados de localização dos locais de votação
da 14ª Zona Eleitorais, os quais estavam pendentes de
georreferenciamento, através do aplicativo de mensagens, para o número
constante nos autos.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA BRITO VIEIRA CALDAS,
Analista Judiciário, em 03/08/2020, 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
0739533 e o código CRC 8B1A6078.

0010887-75.2019.6.02.8000 0739533v2
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03/08/2020 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WCOI4ZVSWNQGX&View=Message&Print=Yes

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WCOI4ZVSWNQGX&View=Message&Print=Yes 1/1

De: Delvais Souza <delvaissouza@correios.com.br>
Para: "sad List Member" <sad@tre-al.jus.br>
CC: Elisan de Mendonca Buarque Leite <elisanleite@correios.com.br>
Data: 03/08/2020 04:25 PM
Assunto: [sad] Transporte de Urnas - Eleições 2020

Boa tarde, prezados!
 
Senhor Ricardo,
 
Tendo em vista a cotação de preços enviada no dia 16/07 para esse Tribunal, referente ao transporte de urnas e material de
Eleições, gostaríamos de agendar uma reunião para tratarmos de alguns pontos constates do Termo de Referência.
 
Dessa forma, comunicamos que essa reunião poderá ser realizada de acordo com a data e o horário escolhidos a critério desse
TRE, podendo ser reunião presencial (mantendo as precauções quanto à prevenção da Covid 19), bem como através de aplicativos
de videoconferências, como o Google Meet, por exemplo, ou por qualquer outro que atenda às necessidades desse Tribunal.
 
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
 
Cordialmente,  
 
Delvais Souza 
ACOM III 
AL/SE/SVEN 
delvaissouza@correios.com.br - (82) 3216-7368

 

AVISO LEGAL

“Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se
você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a
informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, peço que me retorne este e-mail, promovendo,
desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que
contiver opiniões particulares e vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha poderes de representação por parte da ECT.”

"This message is intended only for the person to whom it is addressed and may contain confidential and/or legally privileged. If you are not a recipient of this
message, it is now notified of refraining to disclose; copy; distribute; examine; or in any way use the information contained in this message because it is illegal.
If you have received this message in error, please I ask to return this email, promoting as soon as possible the elimination of its content in database, records
or system control. It is devoid of effective and valid message that contains the private opinions and dividend bonds, issued by those not holding powers of
attorney by the ECT."
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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 agosto de 2020.
À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor,
 
Remeto os presentes autos à Vossa

Senhoria para sugerir, com a devida vênia, que seja avaliada a
possibilidade de ser ouvida a Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições - CPPE, acerca da proposta
apresentada pelos Correios (doc. 0732825), referente
à contratação de empresa para transporte de urnas
eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação e
fornecimento de envelopes, nas Eleições 2020, em atenção à
mensagem eletrônica de evento 0739895.

Esclareço que o feito já se encontra instruído para
a contratação via pregão (vide doc. 0734366), no entanto, por
conta de questões de segurança e outras circunstâncias
observadas na avaliação dos serviços prestados nas últimas
eleições por empresa contratada em detrimento da ECT, pois à
época havia restrição do TCU para tanto, é que os autos são
submetidos com a sugestão de proposta de avalliação prévia
da CPPE.

Caso não seja da aquiscência de Vossa Senhoria o
agendamento da reunião, peço vênia para que o feito seja
direcionado à Assessoria Jurídica, para análise da minuta do
edital (doc. 0739191), elaborada na forma da Informação
5297, da SLC (doc. 0739192).

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/08/2020, às 18:51, 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
0739960 e o código CRC 5CFC2A85.

0010887-75.2019.6.02.8000 0739960v1
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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 agosto de 2020.
À Assessoria de Gestão Estratégica para inclusão

na pauta da próxima reunião da Comissão de Planejamento de
Pleitos Eleitorais, consoante sugerido pela Secretaria de
Administração.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
05/08/2020, às 12:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0740078 e o código CRC 16A3021F.

0010887-75.2019.6.02.8000 0740078v1
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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 agosto de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Conforme cediço, houve reunião eda Comissão

Permanente de Planejamento de Eleições no dia 06/08/2020,
havendo as deliberações constantes da ata de
evento 0741692.

A contratação tratada no presente processo será
analisada na próxima reunião, que terá lugar no dia 13 de
agosto do ano em curso.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 10/08/2020, às 11:50, 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
0742510 e o código CRC AB3D7D00.

0010887-75.2019.6.02.8000 0742510v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua do Varadouro nº 531 - Bairro Centro - CEP 57900-000 - Porto Calvo - AL

 

DESPACHO

Porto Calvo, 11 de agosto de 2020.

                                               Estando este Juízo ciente do andamento do presente
feito e sem outras diligências a serem efetivadas, ao Cartório Eleitoral para conclusão
deste processo, devendo fazer nova remessa ao gabinete, caso se faça necessário. 

Documento assinado eletronicamente por LÍVIA MARIA MATTOS MELO LIMA, Juiz
Eleitoral, em 11/08/2020, às 09:07, 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
0743567 e o código CRC AC9186C5.

0010887-75.2019.6.02.8000 0743567v1
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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 agosto de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
 
Em reunião da CPPE, que teve lugar no dia 13/08/2020,

cuja ata encontra-se em processo de confecção e coleta de
assinaturas (0744838), houve deliberação, por maioria, no sentido de
que deverá ser dado prosseguimento ao procedimento de contratação
instruído nos presentes autos, podendo os correios concorrerem em
igualdade de condições com os demais. 

Ante o exposto, retorno os autos a Vossa Senhoria com a
sugestão de envio à AJ-DG para análise da minuta do edital
(doc. 0739191), elaborada na forma da informação 5297, da SLC
(doc. 0739192), conforme orientação constante da parte final do
despacho GSAD 0739960.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 14/08/2020, às 09:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 14/08/2020, às 09:30, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 14/08/2020, às 09:33, 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
0745273 e o código CRC 7169486C.

0010887-75.2019.6.02.8000 0745273v1
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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.
 
Aquiescendo com a proposição exarada no

Despacho AGE 0745273, encaminhem-se os autos eletrônicos
à Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral para análise da
minuta do edital (0739191), elaborada na forma da Informação
SLC nº 5297 (0739192), consoante orientação constante da
parte final do Despacho GSAD 0739960.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
20/08/2020, às 21:55, 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
0747920 e o código CRC 75260458.

0010887-75.2019.6.02.8000 0747920v1
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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.
Senhor Diretor-Geral,
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos eletrônicos, em

face do encaminhamento de Vossa Senhoria (0734665), para
análise da minuta do edital de licitação (0739191) que objetiva
a contatatação de empresa para transporte de urnas nestas
Eleições 2020.

Numa primeira análise, constata-se a necessidade
de se efetuar os seguintes ajustes na minuta do edital: 

a) incluir no item 8, um subitem
contendo: "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 na planilha
constante nos Anexos ...."   vide próximo
item;
b) cotejando a presente minuta com a do
edital de licitação relativo ao mesmo
objeto nas Eleições 2018 (0421746), tem-
se que não se encontram os seguintes
anexos:
- planilha de valores estimados para
contratação;
- planilha de formação de preços;
Nesse sentido, não obstante a diligente
instrução a cargo da SC/COMAP, que
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culminou com a Informação contida no
evento 0734366,  mas tendo em vista a
expressividade do valor da contratação e
a limitação do mercado,  parece de bom
alvitre submeter o tema à ACAGE, para
eventual manifestação;
c) ajustar o termo final da vigência do
contrato ao novo calendário eleitoral
determinado pela EC nº 107/2020 (item
2.1 da minuta do edital, 14 do TR e
cláusula nona da minuta do contrato, e
onde mais for necessário);
d) Alterar a menção ao Decreto nº
5.450/05, na minuta do contrato.

 
Em face dessas diligências, seguem aos autos

paralelamente à Secretária de Administração, para
complemento da instrução e à ACAGE, para eventual
manifestação.  

 
 À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/08/2020, às 18:42, 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
0749446 e o código CRC 6DBFD6D9.

0010887-75.2019.6.02.8000 0749446v1
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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 : 0010887-75.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO DE ELEIÇÕES
ASSUNTO : Composição de preço. Contratação de empresa. Transporte de urnas. Eleições 2020.

 

Parecer nº 1527 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de contratação de empresa para transporte

de urnas nestas Eleições 2020, conforme especificações
constantes do Termo de Referência presente no documento
Sei nº 0728297.

Os autos foram encaminhados pelo Senhor
Assessor Jurídico da Diretoria-Geral para eventual
manifestação acerca da composição de preços apresentada
pela Seção de Instrução de Contrações, por meio do Despacho
SEIC - 0734366.

Inicialmente, destacamos que, por força das
disposições contidas no artigo 17 da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria), esta Unidade atua
em procedimentos relacionados, em virtude do valor da
contratação, apenas no exame da licitação, em sua fase
externa. O citado normativo prevê a atuação desta Assessoria
nas atividades de composição de preços, unicamente, nos
procedimentos licitatórios que envolvam terceirização de mão
de obra (inciso XXI do artigo 17).

Em atenção ao solicitado pela AJ-DG, reforçamos o
já ressaltado por aquela Assessoria Jurídica, Despacho AJ-DG
(0749446), quanto à obrigatoriedade de apresentação de
orçamento de serviço a ser licitado, de forma detalhada, em
planilhas que expressem a composição de todos os seus
custos unitários.

Lei nº 8.666/1993
(...)
Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para
a prestação de serviços obedecerão ao disposto
neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:

(...)
§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser
licitados quando:

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade
competente e disponível para exame dos
interessados em participar do processo licitatório;

II - existir orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição de todos os seus
custos unitários; (grifo nosso)

Além de constituir exigência legalmente
estabelecida, o orçamento detalhado permite à Administração
a identificação dos custos dos serviços/etapas (unitário e
total) que compõe o valor contratado, facilitando a
formalização de possíveis acréscimos/supressões, bem como
de possíveis aplicações de sanções em razão de inexecução
parcial do contrato, repercutindo, ainda, no critério de
aceitabilidade das propostas ofertadas pelos licitantes.

Desta forma, entendemos possível a utilização das
planilhas utilizadas em contratação semelhante, Eleições
2018  (0421746), devidamente adaptadas às especificações
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constantes do Termo de Referência presentes nestes
autos, 0728297.

 
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 24/08/2020, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 24/08/2020, 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
0749708 e o código CRC 580EC903.

0010887-75.2019.6.02.8000 0749708v7
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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 agosto de 2020.
À SAD,
 
Para as providências necessárias, tendo em vista o

Parecer ACAGE nº 1.527 (0749708).
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 24/08/2020, às 15:06, 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
0749869 e o código CRC FD64EA59.

0010887-75.2019.6.02.8000 0749869v1
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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 agosto de 2020.
À Secretaria de Administração para o saneamento

processual, considerando os apontamentos nos
pronunciamentos da AJ-DG (0749446) e da ACAGE (0749708),
com a urgência que o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/08/2020, às 10:32, 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
0750090 e o código CRC 9B674132.

0010887-75.2019.6.02.8000 0750090v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
Em cumprimento ao Despacho GDG 0750090,

devolvo os autos ao Sr. Gestor designado (SPLOG) para que,
se necessário com apoio da SEIC, complemente a instrução
com a juntada de planilha de composição de preços, a
exemplo daquelas utilizadas em contratação
semelhante, Eleições 2018  (0421746), devidamente adaptadas
às especificações constantes do Termo de Referência
presentes nestes autos, 0728297.

Após, solicito remeter os autos à COMAP, para
ajuste da minuta e demais providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2020, às 01:02, 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
0751005 e o código CRC 4EBC9E95.

0010887-75.2019.6.02.8000 0751005v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
Senhor Chefe, (ciência à GSAD)
 
Transcorremos a instrução seguindo os moldes do

procedimento do Pleito de 2018, evento 0010288-
10.2017.6.02.8000, despacho SC evento 0414180, usando
para isso os dados ora colhidos na Planilha de Estimativas de
Preços, aprovada por este Tribunal pela OS Nº 2/2010, em
face de acolhimento de orientação da Coordenadoria de
Controle Interno, no entanto com fito de atender ao exposto
no Parecer 1527 evento 0749708, estamos à disposição.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 26/08/2020, às 09:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751052 e o código CRC 423E4A2A.

0010887-75.2019.6.02.8000 0751052v1
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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 setembro de 2020.
À Secretaria de Administração
 
Sr. Secretário,
 
Em cumprimento ao Despacho GSAD (0751005)

encaminhamos modelo de planilha de formação de preços,
para avaliação e crítica dessa Secretaria.
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Tal tabela contém informações das quantidades de

locais a serem visitados e a estimativa de volumes em cada
categoria (se transporte dentro do município e em área
urbana; se transporte dentro do município, mas em área rural;
se transporte entre municípios em área urbana; e se
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transporte entre municípios em área rural).
 
As etapas são: 1.) Envio de urnas e cabinas dos

locais de armazenamento para os locais de votação; 2.)
Recolhimento de envelopes dos locais de votação para os
Pontos de Transmissão Remotos e/ou para as Juntas
Eleitorais; 3.) Recolhimento das urnas dos locais de votação
para os locais de armazenamento.

 
Dessa forma, o objetivo é distanciar a precificação

do transporte unitário de volumes, visto que os custos da
operação estão intrinsecamente ligados aos veículos e pessoal
contratados, que por sua vez dependem dos roteiros e prazos
que são elaborados conforme a localização dos locais de
votação.

 
Nesse contexto, a quantidade de volumes a ser

transportado é secundária para a precificação, visto que a
classe de veículos a ser utilizada (veículos utilitários
conforme definido em edital) em conjunto com exigências de
tempo de entrega e quantidade mínima de veículos por
município é suficiente para cobrir uma boa quantidade de
locais de votação, dentro de um limite aceitável de tempo, sem
exceder a capacidade de armazenamento, conforme detalhado
abaixo.

 
Assim, com a devida vênia e a título de sugestão,

visando uma contratação bem sucedida e pelo menor custo,
esta gestão gostaria de fazer alguns comentários a respeito da
qualificação técnica constante na minuta do edital do pregão
eletrônico, que encontra-se destacado no evento 0739191,
item 9.10.

 
No item 9.10 da Minuta do Edital pode-se verificar

as seguintes exigências:
9.10.3. Qualificação técnica:
9.10.3.1. Atestado (ou declaração) de capacidade
técnica, no mínimo um, em nome do licitante,
expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que demonstre aptidão da licitante na
execução de atividades compatíveis com o objeto
desta contratação.
a) Considera-se compatível a execução de serviços de
transporte de carga, no mesmo dia, correspondente
a, pelo menos, 40% do volume de itens
previstos para esta contratação com entrega
simultânea em no mínimo dez locais distintos.
a) Encontra-se disponível no Anexo IV uma tabela
indicativa do volume da contratação, para adequação
do percentual previsto no subitem anterior.
d.1) Considera-se compatível a execução de serviços
de transporte de carga, no mesmo dia,
correspondente a, pelo menos, 40% do volume de
itens previstos para esta contratação com entrega
simultânea em no mínimo dez locais distintos.

 
Explicamos o ponto de vista que leva à sugestão:
 
No avançar dos anos tem-se buscado evoluir esta

contratação de forma a trazer maior controle operacional ao
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Tribunal, por meio da identificação da quantidade de roteiros
necessários ao cumprimento do objeto, identificação da
quantidade de veículos necessárias para cobrir tais roteiros,
identificação das características e acessórios para alcance do
objeto e estabelecimento uma quilometragem e tempos de
deslocamentos de forma a prever a necessidade de recursos.

 
Tudo isso tem sido feito com foco em roteiros, em

locais de visitas, passando a quantidade de volumes
transportado e peso, para precificação, a ser secundária. O
objetivo é que a precificação do contrato passe a sofrer
variações em função da alteração dos roteiros, da
quilometragem prevista e do tempo de entrega, e não do que
será transportado.

 
Isso porque, nessa contratação específica, há

pouca variação dos recursos empregados quando se alteram a
quantidade de volumes.

 
Para melhor esclarecer isso, vejamos dados

estratificados da composição dos municípios/zonas e dos
locais de votação.

 
Temos 107 municípios/zonas no estado.

Considerando a quantidade de locais de votação, desses 107
municípios/zonas temos 96 municípios (89,72% do total) que
possuem até 18 locais de votação.

 

E 85 municípios (79,44% do total) possuem até 60
seções principais (urnas)
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Considerando a quantidade se seções ligadas aos

locais de votação temos 1.006 locais de votação com seções, e
destes locais temos que 977 (97,12% do total) possuem até 12
seções.

 

 
Consta no Termo de Referência (evento 0728297,

item 8.1) que os veículos deverão ser do tipo utilitário, sem
bancos de passageiros, com auxiliar para carregamento,
estarem munidos de carrinho de transporte e que a
quantidade mínima deve ser de 1 (um) veículo por
município/zona.

 
A maioria dos veículos nessas condições, que

inclusive foram utilizados nas contratações anteriores,
possuem capacidade para carga variando entre 85 e 125
urnas, dependendo da disposição interna, mas de toda sorte
possuem capacidade suficiente para, em um único
carregamento, levar todas as urnas de grande parte dos
municípios.

 
De forma a poder acompanhar melhor essa situação

foi por isso que, para essa contratação, foi colocado no TR a
necessidade explícita de se utilizar pelo menos 1 (um) veículo
por município/zona, basicamente para que cada veículo
cumpra uma rota de, em média, 6 locais de votação.
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Ao chegar nos locais de votação, a carga e
descarga, principalmente de urnas, tende a ser acelerada com
a utilização do carrinho de transporte constante no TR,
podendo ser movimentadas, tranquilamente, 6 urnas por vez,
do carro até a sala de armazenamento, motivo pelo qual
descarregar 6 ou 12 urnas, que atinge a maioria dos locais de
votação, não se caracterizaria em maiores dificuldades de
execução, pois seriam 1 ou 2 viagens com o carrinho de
transporte, uma diferença de poucos minutos.

 
Daí então a sugestão de, s.m.j., focar nas visitas

desses locais, e não nos volumes, ou seja, os volumes
continuarem sendo o elemento de controle, o objeto do
contrato, mas não serem utilizados para precificação.

 
Como exemplo, trago para análise trecho do TR do

pregão do TRE-SC para esse ano (pregão 39), com o seguinte
texto, que exige qualificação técnica em função de locais
visitados, e não de volumes transportados:

 
a.1) a comprovação da capacidade técnica solicitada
acima deverá contemplar a entrega, em um mesmo
dia, de um quantitativo mínimo de 40% (quarenta por
cento) do quantitativo total de locais previsto, ou
seja, entregas em pelo menos 1.460 (um mil
quatrocentos e sessenta) locais com endereços
distintos em um mesmo dia

 
Ressalte-se que o TRE-SC possui uma quantidade,

tanto de seções como de locais de votação, de
aproximadamente 3,5 vezes maior que o TRE-AL.

 
Assim, remetemos essas observações para avaliação

e consideração superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 01/09/2020, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 01/09/2020, 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
0753713 e o código CRC E1679565.

0010887-75.2019.6.02.8000 0753713v1
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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 setembro de 2020.

 

À COMAP.

 

 

Senhora Coordenadora,
 
Encaminho os autos a V. Sa. para que, por meio da SLC,

seja ajustada a minuta de edital com vistas à inclusão das planilhas
de formação de preços na forma apresentada pelos gestores
contratuais, conforme Despacho SPLOG 0753713.

Deve-se, ainda, pelas razões expostas pelos gestores,
emendar a redação do item 9.10, para que a qualificação técnica se
dê em função da quantidade de locais visitados, e não de volumes
transportados, a exemplo do edital de licitação divulgado pelo TRE-
SC (pregão 39), conforme excerto citado no referido despacho, assim
transcrito:

“a.1) a comprovação da capacidade técnica
solicitada acima deverá contemplar a entrega,
em um mesmo dia, de um quantitativo mínimo
de 40% (quarenta por cento) do quantitativo
total de locais previsto, ou seja, entregas em
pelo menos 1.460 (um mil quatrocentos e
sessenta) locais com endereços distintos em
um mesmo dia.”

Após, sigam os autos para a continuidade da análise da
AJ-DG.

Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2020, 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
0754108 e o código CRC 7B98EBE4.

0010887-75.2019.6.02.8000 0754108v1
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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 setembro de 2020.
 
 
À SLC, para atendimento do Despacho

GSAD 0754108.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 01/09/2020, às 17:51, 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
0754274 e o código CRC A6C1C249.

0010887-75.2019.6.02.8000 0754274v1
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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 COMAP,
Srª. Coordenadora,
Em face da determinação do Sr. Secretário de

Administração, no Despacho GSAD 0754108, informo que,
para divulgação da planilha no edital, faz-se necessária a
juntada de planilha preenchida com os valores da
contratação.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 02/09/2020, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0755149 e o código CRC 49A8BA53.

0010887-75.2019.6.02.8000 0755149v1
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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.
 
 
Diante do Despacho SLC 0755149, encaminho os

presentes autos para atendimento da solicitação da senhora
Chefe da Seção de Licitações e Contratos.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 02/09/2020, às 21:06, 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
0755277 e o código CRC 7E70E3E6.

0010887-75.2019.6.02.8000 0755277v1
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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 Coordenadoria de Material e Patrimônio,
 
Sra. Coordenadora,
 
Em atenção ao Despacho COMAP 0755277 informo

que a planilha para formação de preços constante no
D e s p a c h o 0753713 foi elaborada considerando os
apontamentos da AJ-DG (evento 0749446) e Parecer 1527 da
ACAGE (evento 0749708), principalmente quando se lê no
Parecer 1527 a necessidade de "existir orçamento detalhado
em planilhas que expressem a composição de todos os seus
custos unitários", extraído da Lei 8.666/93, Art. 7º, §2º, Item
II.

 
Observa-se ainda no Parecer ACAGE que:

"o orçamento detalhado permite à
Administração a identificação dos custos dos
serviços/etapas (unitário e total) que compõe o
valor contratado, facilitando a formalização de
possíveis acréscimos/supressões, bem como de
possíveis aplicações de sanções em razão de
inexecução parcial do contrato, repercutindo,
ainda, no critério de aceitabilidade das
propostas ofertadas pelos licitantes"

 
e finaliza o referido Parecer com a possibilidade de:

"utilização das planilhas utilizadas em
contratação semelhante, Eleições 2018
(0421746), devidamente adaptadas às
especificações constantes do Termo de
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especificações constantes do Termo de
Referência presentes nestes autos, 0728297"

 
Então foram trabalhadas as alterações do Termo de

Referência atual na planilha utilizada na contratação de 2018,
e definida a granularização necessária de forma a permitir
que a Administração identifique os custos de forma
individualizada, para possíveis ajustes de pagamento e
sanções.

 
Conforme pode ser observado a planilha do

evento 0753713 não pode ser a mesma da contratação
anterior (evento 0421746) pois há diferenças sutis na
dinâmica de execução, se levadas em consideração as
características das Eleições de 2018 e das Eleições 2020.
Diferenças essa caracterizadas não pelo tipo de eleição (se
Geral ou Municipal), e sim pela conjuntura, pois em 2018 a
sistemática baseava-se em município sede e termo, em capital
e interior, em recolhimento de envelopes e/ou urnas (em
algumas situações) junto com material de apuração (no
mesmo veículo), e para essa contratação foram feitas
mudanças no TR após observados pontos de melhoria e
também após processadas as críticas ao contrato, visando
evolução e maior controle na contratação, tornando as etapas
mais especializadas, com o transporte urnas e o transporte de
envelopes em veículos individualizados, sem transporte misto,
além de que, nesse ano, teremos uma quantidade menor de
pontos de transmissão (no próprio município, sede ou termpo)
e quantidade menor também de Postos de Atendimento (os
extintos Cartórios Eleitorais), tornando-se ainda mais latente
a necessidade das mudanças.

 
Com isso, conforme descrito no Despacho 0753713,

a precificação e a avaliação contratual parece ter mais sentido
quando considerado os roteiros propostos, e não quando
considerados os volumes individuais transportados, pois,
como os volumes são praticamente transportados em bloco, o
que define os reais recursos empregados, s.m.j., são os
roteiros, que se desmembram em veículos, pessoal,
equipamentos e quilometragem, e seria a partir desses
roteiros que as empresas poderão avaliar quais os recursos
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precisarão ser empregados e assim definir os custos e
consequentemente elaborar suas propostas.

 
Assim, a formação de preços se daria pela

quantidade de roteiros propostos pelo licitante, multiplicado
pelo valor unitário de cada roteiro (conforme categoria em
relação às Etapas 1, 2 e 3), e em relação ao fornecimento de
envelopes o valor total seria dado pela quantidade de
envelopes estimados (seções mais reserva) multiplicado pelo
valor unitário do envelope, e esclarecendo que o
preenchimento da coluna "Veículos" seria uma estimativa,
uma informação acessória, sem impacto, para essa
contratação, no valor da proposta e em sanções.

 
Assim, s.m.j., seria necessário que as propostas

0732279, 0732825 e 0734352 que ensejaram a estimativa de
preços 0734362, fossem também granularizadas nos termos
sugeridos nos supramencionados Despacho e Parecer, de
forma a alcançar o objetivo almejado.

 
À disposição para os esclarecimentos que se

fizerem necessários.
 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 03/09/2020, às 14:32, 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
0755291 e o código CRC 611DA183.

0010887-75.2019.6.02.8000 0755291v1
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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 setembro de 2020.
 
 
À SLC, para verificar se as informações contidas no

Despacho SPLOG 0755291 atendem ao solicitado por Vossa
Senhoria.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/09/2020, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0755753 e o código CRC 0B2BD698.

0010887-75.2019.6.02.8000 0755753v1
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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 setembro de 2020.
À COMAP,
 
Informando que neste tipo de serviço esta Seção 

sempre divulga a planilha de composição de custos
preenchida em correspondência a que será apresentada pelo
licitante.

No caso dos autos, a planilha apresentada no
evento SEI  0753713 decompõe o preço de cada  serviço,
razão pela qual a planilha preenchida servirá   para ofererer
limite  máximo aos licitantes para o preço de cada serviço.

Desta forma, esta Seção entende necessária a
apresentação da planilha preenchida decompondo o valor
máximo estimado para a licitação, para que sirva de anexo ao
edital,  ou que seja ouvida a assessoria jurídica para verificar
a possibilidade de  sua dispensa.

Ressalto que a SPLOG não apresentou o solicitado,
esclarecendo os motivos pelos quais não o fez.

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 03/09/2020, às 16:30, 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
0755898 e o código CRC 9317718F.
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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 setembro de 2020.
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante dos esclarecimentos apresentados pela

unidade demandante, Despacho SPLOG 0755291, faz-se
necessário o encaminhamento, às empresas que apresentaram
propostas nestes autos, da planilha em questão, no intuito de
que as mesmas sejam adaptadas ao formato de apresentação
suscitado pela AJ-DG (evento 0749446) e ACAGE
(evento 0749708), com os preços fornecidos, não mais
globais, e sim desmembrados.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/09/2020, às 22:28, 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
0755951 e o código CRC B73D0278.

0010887-75.2019.6.02.8000 0755951v1
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E-mail - 0756405

Data de Envio: 
  04/09/2020 09:40:54

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

Para:
    camila@ribal.com.br
    comercial@ribal.com.br

Assunto: 
  URGENTE - DESMEMBRAMENTO-PROPOSTA TRANSPORTE DE URNAS

Mensagem: 
  Prezada Camila,

Pedimos a gentileza, em razão da necessidade de elaboração de edital, de desmembrar vossa proposta
conforme os moldes da tabela, em anexo, para que assim possamos dar andamento no processo de
elaboração da breve licitação.
Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Planilha Transporte.pdf
    Proposta_0732279_Proposta_Empresa_Ribal.pdf
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E-mail - 0756410

Data de Envio: 
  04/09/2020 09:42:20

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

Para:
    delvaissouza@correios.com.br

Assunto: 
  URGENTE - DESMEMBRAMENTO-PROPOSTA TRANSPORTE DE URNAS

Mensagem: 
  Prezada Delvais,

Pedimos a gentileza, em razão da necessidade de elaboração de edital, de desmembrar vossa proposta
conforme os moldes da tabela, em anexo, para que assim possamos dar andamento no processo de
elaboração da breve licitação.
Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Planilha Transporte.pdf
    Proposta_0732825_Proposta_Empresa_Correios.pdf
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E-mail - 0756414

Data de Envio: 
  04/09/2020 09:44:34

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

Para:
    conf.mcz@confiancabr.com.br
    conf.mcz@confianca.com.br

Assunto: 
  URGENTE - DESMEMBRAMENTO-PROPOSTA TRANSPORTE DE URNAS

Mensagem: 
  Prezado Jordan,

Pedimos a gentileza, em razão da necessidade de elaboração de edital, de desmembrar vossa proposta
conforme os moldes da tabela, em anexo, para que assim possamos dar andamento no processo de
elaboração da breve licitação.
Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Planilha Transporte.pdf
    Proposta_0734352_Proposta_Confianca_Mcz.pdf
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De: Delvais Souza <delvaissouza@correios.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

CC: Elisan de Mendonca Buarque Leite <elisanleite@correios.com.br>, "Elisan de Mendonca Buarque Leite"
<elisanleite@correios.com.br>

Data: 08/09/2020 12:26 PM
Assunto: [seic] ENC: URGENTE - DESMEMBRAMENTO-PROPOSTA TRANSPORTE DE URNAS

Bom dia, prezados!

Informo que em virtude de diversas demandas, não terei como fazer o
desmembramento solicitado por esse Tribunal, ao tempo em que comunico que
as  quantidades e os  valores já constam na proposta enviada a esse
TRE/AL, conforme o Termo de Referência que nos foi enviado.

Atenciosamente,

Delvais Souza
ACOM III
AL/SE/SVEN
delvaissouza@correios.com.br
(82) 3216-7368

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: sexta-feira, 4 de setembro de 2020 09:42
Para: Delvais Souza
Assunto: URGENTE - DESMEMBRAMENTO-PROPOSTA TRANSPORTE DE URNAS

Prezada Delvais,

Pedimos a gentileza, em razão da necessidade de elaboração de edital, de
desmembrar vossa proposta conforme os moldes da tabela, em anexo, para
que assim possamos dar andamento no processo de elaboração da breve
licitação.
Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

________________________________

AVISO LEGAL

“Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é
dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente
privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica
notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de
qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser
ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, peço que me

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=XD42GA4...
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retorne este e-mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo
em sua base de dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovida
de eficácia e validade a mensagem que contiver opiniões particulares e
vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha poderes de
representação por parte da ECT.”

"This message is intended only for the person to whom it is addressed and
may contain confidential and/or legally privileged. If you are not a
recipient of this message, it is now notified of refraining to disclose;
copy; distribute; examine; or in any way use the information contained in
this message because it is illegal. If you have received this message in
error, please I ask to return this email, promoting as soon as possible
the elimination of its content in database, records or system control. It
is devoid of effective and valid message that contains the private
opinions and dividend bonds, issued by those not holding powers of
attorney by the ECT."

Anexados:

Arquivo: Planilha Transporte.pdf
Tamanho:
69k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo:
Proposta_0732825_Proposta_Empresa_Correios.pdf

Tamanho:
933k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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E-mail - 0757658

Data de Envio: 
  08/09/2020 15:10:05

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

Para:
    rosa.dolores@localiza.com

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA COM DESMEMBRAMENTO-PROPOSTA TRANSPORTE DE URNAS

Mensagem: 
  Prezada ROSA ,

Pedimos a gentileza, em razão da necessidade de elaboração de edital, de desmembrar vossa proposta
conforme os moldes da tabela, em anexo, para que assim possamos dar andamento no processo de
elaboração da breve licitação.
Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Planilha Transporte.pdf
    E_mail_0756414.html
    Termo_de_Referencia_0728297_Termo_de_referencia___Eleicoes_2020___Transporte_de_urnas_Rev._50_202007071031_.pdf
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De: Licitações Ribal <licitacoes@ribal.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br, antoniomatias1977@hotmail.com
CC: Camila - Grupo Ribal <camila@ribal.com.br>, Comercial Ribal <comercial@ribal.com.br>
Data: 09/09/2020 11:50 AM
Assunto: [seic] URGENTE - DESMEMBRAMENTO-PROPOSTA TRANSPORTE DE URNAS

Prezados bom dia!

Atendendo vossa solicitação, encaminhamos anexo a planilha desmembrada de
preços.

Solicitamos por gentileza confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

Joel Júnior

Em ter., 8 de set. de 2020 às 18:19, Comercial Ribal
<comercial@ribal.com.br> escreveu:
Vocês enviaram pro TRE-AL?

Nao fui copiado

Em sex, 4 de set de 2020 15:49, Licitações Ribal
<licitacoes@ribal.com.br> escreveu:
Segue a planilha preenchida.

Peguei a qtde de locais e dividi por 5 para encontrar a qtde de rotas
(geral).
Na planilha não tem como identificar o que é rural, municipal ou
urbana.
Favor verificar

Solicitamos por gentileza confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

Joel Júnior

Em sex., 4 de set. de 2020 às 13:53, Camila - Grupo Ribal
<camila@ribal.com.br> escreveu:
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PSC

Atenciosamente,

Camila Ribeiro   
Ribal Locadora de Veículos
Licitações/ Comercial
Telefone: (61) 3425-2525

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-
al.jus.br]
Enviada em: sexta-feira, 4 de setembro de 2020 09:41
Para: camila@ribal.com.br; comercial@ribal.com.br
Assunto: URGENTE - DESMEMBRAMENTO-PROPOSTA TRANSPORTE DE URNAS

Prezada Camila,

Pedimos a gentileza, em razão da necessidade de elaboração de edital,
de
desmembrar vossa proposta conforme os moldes da tabela, em anexo,
para que
assim possamos dar andamento no processo de elaboração da breve
licitação.
Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexados:

Arquivo:
formacao_de_precos_transporte2020.pdf

Tamanho:
270k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=GJKD8K6...

2 of 2 09/09/2020 12:57
E-mail Envio de Proposta desmembrada Empresa Ribal. (0758826)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 421



Proposta desmembrada Empresa Ribal. (0758827)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 422



E-mail - 0758895

Data de Envio: 
  09/09/2020 13:37:32

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

Para:
    conf.mcz@confiancabr.com.br
    conf.mcz@confianca.com.br

Assunto: 
  URGENTE - DESMEMBRAMENTO-PROPOSTA TRANSPORTE DE URNAS

Mensagem: 
  Prezado Jordan,

Pedimos a gentileza, em razão da necessidade de elaboração de edital, de desmembrar vossa proposta
conforme os moldes da tabela, em anexo, para que assim possamos dar andamento no processo de
elaboração da breve licitação.
Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Planilha Transporte.pdf
    Proposta_0734352_Proposta_Confianca_Mcz.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, 11 de setembro de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Em atenção ao vosso despacho evento 0755951,

que se faz necessário o encaminhamento, às empresas que
apresentaram propostas nestes autos, da planilha em questão,
no intuito de que as mesmas sejam adaptadas ao formato de
apresentação suscitado pela AJ-DG (evento 0749446) e ACAGE
(evento 0749708), com os preços fornecidos, não mais
globais, e sim desmembrados.

Encaminhamos e-mail as participantes que
ofertaram cotação,
eventos 0756405, 0756410, 0756414, 0757658 e 0758895,
onde obtivemos retorno da empresa Correios evento 0757640,
que informou que em virtude de diversas demandas, não
terá como fazer o desmembramento solicitado por esse
Tribunal, no entanto a proposta ofertada já se encontra
desmembrada, evento 0732825, a Empresa Confiança, falamos
por e-mail e via telefone e este informou que também por
excesso de demanda não tinha como desmembrar e que fará
isso quando forem obrigados no certame licitatório, e por fim
a Empresa Ribal, enviou o desmembramento evento 0758827,
ressaltando que esta fora a empresa contratada nas eleições
2018.

Assim sendo, encaminho os autos para análise e
atos de gestão atinentes ao preenchimento da planilha
editalícia.

À Deliberação.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
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Chefe de Seção, em 11/09/2020, às 12:01, 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
0760866 e o código CRC 12C37FC5.

0010887-75.2019.6.02.8000 0760866v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
 
Diante do Despacho SEIC 0760866, encaminho os

presentes autos para ciência e deliberação.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/09/2020, às 14:32, 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
0761162 e o código CRC D3B3AE70.

0010887-75.2019.6.02.8000 0761162v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
Reporto-me ao Despacho SEIC 0760866 e ao

Despacho AJ-DG 0749869, para solicitar ao gestor designado
que avalie a possibilidade de consolidar as propostas
apresentadas a título de cotação prévia, no formato sugerido
no Despacho SPLOG 0753713.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/09/2020, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0761176 e o código CRC 28C8EDEF.

0010887-75.2019.6.02.8000 0761176v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2020.
À Secretaria de Administração,
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0761176 informo

que, com base nas novas informações coletadas pela SEIC,
não é possível individualizar os custos das
propostas 0732279 (Ribal), 0732825 (ECT)
e 0734352 (Confiança) para preenchimento de tabela nos
moldes da constante no Despacho SPLOG 0753713.

 
Isso porque tanto a ECT como a empresa Confiança

informaram não poder detalhar, neste momento, os
orçamentos, mas podendo fazer em momento
posterior, durante eventual participação no certame
licitatório.

 
A empresa Ribal retornou a tabela preenchida

baseada em custos de volumes transportados, apesar de ter
sido solicitado o custo por roteiro ou veículo, mas essa
informação também pode ser detalhada em eventual
participação da empresa durante o certame.

 
Essa gestão compreende os motivos apresentados

pelas empresas ECT e Confiança a respeito das dificuldades
para detalhamento do orçamento neste momento, devido à
necessidade de um grau de envolvimento e compreensão da
logística do Regional, para então as necessárias
customizações. Isso porque a solução exigida, a custo de
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mercado, é dispendiosa, fazendo-se necessário definir termos
para mesclar as soluções que já são ofertadas pelo mercado
com o nível de personalização pretendido pelo TRE-AL e dessa
forma garantir uma economia em escala.

 
Talvez por esses motivos a dificuldade de

individualizar os valores para os serviços personalizados
nesse momento de prospecção (a exceção do fornecimento de
envelopes) mas sem contudo, s.m.j., comprometer a licitação e
o melhor preço da contratação, pois se o que se pretende é a
contratação de empresa por menor preço global, que atenda o
objeto e as devidas garantias constantes no TR, o orçamento
detalhado, que balisará eventuais acréscimos/supressões bem
como aplicações de sanções, poderá ser descriminado no
momento da proposta e ajustados durante o pregão, conforme
vantagens competitivas e particularidades de cada licitante.

 
Assim, remeto os autos questionando se a

Administração pode admitir os orçamentos já enviados,
considerando os valores globais, e estabelecer o formato
especificado no Despacho SPLOG 0753713 para envio das
propostas e, caso assim essa Administração entenda
necessário, esta gestão também estará à disposição para,
como apoio técnico, acompanhar as propostas do pregão e
auxiliar na avaliação quanto à exiquibilidade das mesmas.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 14/09/2020, às 23:59, 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
0761882 e o código CRC 5CF75440.

0010887-75.2019.6.02.8000 0761882v1
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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 setembro de 2020.
Em face do bem lançado Despacho

SPLOG 0761882, devolvo os autos à SLC, no sentido de que
faça constar do edital o modelo referencial de detalhamento
dos preços, estes já devidamente cotados pela SEIC, na forma
do excerto abaixo:

Assim, remeto os autos questionando se a
Administração pode admitir os orçamentos já
enviados, considerando os valores globais, e
estabelecer o formato especificado no
Despacho SPLOG 0753713 para envio das
propostas e, caso assim essa Administração
entenda necessário, esta gestão também
estará à disposição para, como apoio técnico,
acompanhar as propostas do pregão e auxiliar
na avaliação quanto à exiquibilidade das
mesmas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/09/2020, às 00:08, 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
0762850 e o código CRC 74EAB9EB.

0010887-75.2019.6.02.8000 0762850v1
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MinutaMinuta

PROCESSO Nº 0010887-75.2019.6.02.8000
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 para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração,
cabinas  de  votação,  bem  como  o  fornecimento  de  envelopes,  tudo  de  acordo  com
requisição promovida pela Comissão de Eleições desta Corte.

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

1- DO OBJETO 

1.1. O presente Pregão tem por objeto  a contratação de empresa para
transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como
o fornecimento de envelopes, 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 30
de novembro do 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
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Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

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

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

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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 pro-
cesso 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 ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administra-
tivas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e asses-
soramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hie-
rárquica 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 ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
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d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

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

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

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabi-
litado 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 Gover-
no Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certifica-
do digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Bra-
sil.

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 efe-
tuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, in-
clusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por 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 informa-
ção, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
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4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação

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

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

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigi-
dos 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 do-
cumentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e traba-
lhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

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

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 en-
tre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimen-
tos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos obje-
tos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevale-
cerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no siste-
ma eletrônico, dos seguintes campos:
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a) Valor global dos serviços por turno de eleição, em algarismo e por extenso,
sendo permitidas apenas duas casas após a vírgula;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especifi-
cações constantes nos anexos deste Edital.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contra-
tada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos 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 nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao
erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na exe-
cução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

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 Edi-
tal, 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.
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7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo 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 ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL (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 dis-
puta “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, fin-
do 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 or-
denará 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 lici-
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tantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lan-
ce 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, admi-
tir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fecha-
do atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrên-
cia ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Eco-
nomia;

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 recep-
ção 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. 

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 pro-
posta.

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 se-
guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 
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7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvi-
mento 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 en-
caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

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 jul-
gamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classi-
ficada 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 Normati-
va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassifi-
cação. 

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 por turno de eleição,  determinado
pela SEIC do TRE/AL, após efetuar pesquisa de mercado, sendo R$ 957.461,81
(novecentos  e  cinquenta  e  sete  mil,  quatrocentos  e  sessenta  e  um reais  e
oitenta e um centavos), para o 1º turno de eleição, e R$ 291.264,73 (duzentos e
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noventa  e  um  mil,  duzentos  e  sessenta  e  quatro  reais  e  setenta  e  três
centavos),  para  o  2º  turno  de  eleição,  resultando  no  montante  de  R$
1.248.726,54 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e vinte e
seis reais e cinquenta e quatro centavos), para contratação dos serviços.

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, ir-
risórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele re-
nuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para afe-
rir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indí-
cios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realiza-
ção de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente po-
derá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas
de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

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) ho-
ras, 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 formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrôni-
co, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem pre-
juízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da
proposta.

8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e a Planilha de Formação de Preços, con-
forme modelo constante no Anexo IV, 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 III.

9

Minuta alterada (0764430)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 439



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

8.7.1.  Também deverá ser encaminhada pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Planilha de Formação
de Preços, constante do Anexo IV, devidamente preenchida.

8.8.                  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,  informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subse-
quente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme dis-
posto no item 7.24.

8.11. 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 lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de san-
ção 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 pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de 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, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-
tado, por falta de condição de participação.
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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 habili-
tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

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 en-
caminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documen-
tação 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
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 re-
quisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvi-
da 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, ex-
ceto 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.
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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 habilita-
ção:

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 Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da 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, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de docu-
mento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averba-
ção 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: de-
creto 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 apresen-
tação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social,  nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negati-
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va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do lici-
tante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-
zenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de
pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efei-
to de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente algu-
ma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a do-
cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-
trato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regulari-
zação 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 inscri-
ção nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresen-
tação do balanço patrimonial  e  das demonstrações contábeis do último
exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e tra-
balhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou em-
presa 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 imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tan-
ge 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 públi-
ca, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
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9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes re-
manescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, se-
guir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e tra-
balhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen-
tos exigidos,  o Pregoeiro suspenderá a sessão,  informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.

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
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es)
cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos re-
manescentes.

9.10.3. Qualificação técnica:

9.10.3.1. Atestado (ou declaração) de capacidade técnica, no mínimo
um,  em  nome  do  licitante,  expedido  por  pessoa  jurídica  de  direito
público ou privado, que demonstre aptidão da licitante na execução de
atividades compatíveis com o objeto desta contratação.

a) a  comprovação  da  capacidade  técnica  solicitada  acima  deverá
contemplar a entrega, em um mesmo dia, de um quantitativo mínimo
de 40% (quarenta por cento) do quantitativo total de locais previsto,
ou seja,  entregas em pelo menos 412 (quatrocentos e doze)  locais
com endereços distintos em um mesmo dia. 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira:

9.10.4.1. Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor
exigido para a contratação.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

14

Minuta alterada (0764430)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 444



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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 de-
verá:

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 ven-
cedor, 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 con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, 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 uni-
tário  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, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os va-
lores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto des-
te Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o jul-
gamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vín-
culo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhis-
ta 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
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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 tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o re-
curso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr 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 de-
mais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarra-
zões 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 interessa-
dos, 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 anterio-
res à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o li-
citante declarado vencedor não assinar o contrato,  não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar 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.
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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 au-
toridade 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 realiza-
ção do certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deve-
rão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.-
br.

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 for-
mais 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 siste-
ma 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 especificações do objeto,
valor e prazo de pagamento, em conformidade com este edital. 
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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 E FISCALIZAÇÃO 

16.1.  A  GESTÃO  do  contrato  ficará  a  cargo  dos  servidores
Leonardo Luiz dos Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior, que promoverão
o acompanhamento da execução dos serviços, ficando a fiscalização a cargo
dos Chefes de Cartório ou outros servidores designados pela Presidência do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

16.2. À  Gestão  e  Fiscalização  do  contrato,  dentre  outras
atribuições previstas na Resolução nº 15.787/2017 ou outro instrumento legal
que a substitua, compete:

a) Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de en-
trega  das  urnas  eletrônicas,  por  Zona  e  Seção  Eleitoral,
pontos de transmissão e juntas apuradoras.
b) Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for
necessário para viabilizar o pagamento na forma prevista
no contrato.
c) Comunicar  à Administração eventual  descumprimento
de cláusula contratual.
d)  Propor,  de  forma  fundamentada,  em  caso  de
descumprimento  de  cláusula  contratual,  as  penalidades
cabí, veis.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. A Contratada estará  sujeita  às penalidades estabelecidas na
legislação que disciplina as licitações e contratações públicas (Leis nº 8.666/93 e
10.520/02), nos seguintes termos:

17.1.1. Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93:

a)  O  atraso  injustificado  no  início  da  execução  dos  serviços  sujeitará  a
Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 5% do valor total do contrato, por
turno  de  votação.  A  execução  terá  início  com a arrumação  das  urnas  para
distribuição aos locais de votação;

b) O atraso injustificado, ou de justificativa não aceita pela Administração, em
relação a coleta ou entrega dos itens contratados, em qualquer etapa, sujeita-
rá a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 2% sobre preço unitário de
coleta ou entrega do item, por tempo superior a 30 minutos, incidindo em tan-
tos quantos forem os volumes coletados ou entregues em atraso, por turno de
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votação.

17.2. 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 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.

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

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

17.5. Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial
do contrato, o Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades: 

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor re-
manescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do
mesmo;
c)  Suspensão  temporária  de  participar  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com o TRE-AL;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
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Pública.

17.6. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial
do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 2
(dois) dias para as atividades preparatórias, 5 horas para as todas as etapas
dos serviços, à exceção da etapa II, cujo prazo será considerado para tanto se
superior a 2 horas, na entrega, coleta ou na regularização de eventuais vícios.

17.7. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

17.8.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

17.9. 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.

17.10.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

17.11.          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.

17.12. 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. 

17.13. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

17.14. 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.

17.15 O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

17.16. O período de atraso será contado em dias corridos.
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17.17. 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.

17.17.1. 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.

17.18. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

17.19. 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 efetuado, por turno de votação, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura,
após o devido atesto pela Gestão/Fiscalização, desde que os serviços estejam em
conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável
à Contratada.

18.2. O  pagamento  será  realizado  mediante  ordem  bancária  de
crédito em favor da Contratada, que, para tanto, deverá fazer constar em sua
proposta seus dados bancários.

18.3. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto
pendente de liquidação qualquer  obrigação financeira que lhe for  imposta,  em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a pedido de
reajustamento de preços ou correção monetária. 

18.4. Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas.

18.5. 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.

18.6. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

18.7. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.
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18.8. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, alocados
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 (Julgamento de
Causas e Gestão Administrativas) -  Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).

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- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão públi-
ca observarão o horário de Brasília – DF.

22.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar er-
ros 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, atribu-
indo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
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22.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

22.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.7. 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.

22.8. 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.

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.10. 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.

22.11. 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.

22.12. 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.

22.13. O Edital e seus anexos  poderão  ser  lidos  na  sala  da COMAP/Seção  de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações da Contratação;
ANEXO I-B – Endereços dos Locais de Armazenamento;
ANEXO I-C – Locais de votação por município;
ANEXO I-D  -  Relação de Pontos de Transmissão – entrega de Envelopes
Tipo 1; 
ANEXO I-E – Relação de Juntas Apuradoras – entrega de Envelopes Tipo 2;
ANEXO I-F – Distribuição de envelopes nas sedes dos cartórios eleitorais;
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ANEXO I-G –  Planejamento logístico – Distribuição de urnas e cabinas de
votação;
ANEXO I-H – Detalhamento do roteiro;
ANEXO II – Minuta de Contrato;
ANEXO III - Modelo de Planilha para contratação;
ANEXO IV – Planilha de Formação de Preços (modelo).

22.14. 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,       en-
velopes para apuração, cabinas de votação e forneci-
mento de envelopes, conforme definido neste Termo
de Referência. 

2. Quantidades estimadas Conforme descritas neste Termo de Referência.

3. Especificação do Objeto Conforme descritos neste Termo de Referência.

4. Justificativa Atender a necessidade logística de transporte de
urnas, material de apuração e demais materiais relativos
às eleições de 2020.

5. Prazos Conforme descritos neste Termo de Referência.

6. Classificação Orçamen-
tária

Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n.º 167864
(Pleitos Eleitorais).

7. Locais Conforme descritos neste Termo de Referência.

8. Unidade Gestora/ Fiscal-
izadora

Gestão: A Cargo dos  servidores  Leonardo  Luiz
dos Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior.

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

Maceió – AL, 07 de julho de 2020.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Leonardo Luiz dos Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior 
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Anexo I-A

ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação  de  empresa(s)  especializada(s)  para  realização  dos
serviços abaixo descritos:

1. transporte das caixas de urnas eletrônicas e de cabinas de votação dos lo-
cais de armazenamento (anexo I-B) para os respectivos locais de votação
(anexo I-C); 

2. coleta de envelopes nos locais de votação (anexo I-C), para entrega nos
Pontos de Transmissão (anexo I-D) e/ou Juntas Apuradoras (anexo I-E), con-
forme o caso;

3. coleta das urnas eletrônicas nos locais de votação (anexo I-C) para re-
torno aos locais de armazenamento (anexo I-B); e 

4. fornecimento de envelopes para o transporte das mídias e materiais de apu-
ração, conforme quantitativos relacionados no anexo I-F.

2. DAS DEFINIÇÕES

Visando a melhor compreensão dos termos utilizados, empregamos
as seguintes definições:

� município-sede:  município  onde  está  localizado  o  cartório  da  respectiva
zona eleitoral;

� município-termo: demais municípios pertencentes à jurisdição de uma zona
eleitoral;

� material de seção eleitoral: cadernos de votação, canetas, folhas de papel,
formulários,  almofadas para  carimbo,  recibos,  sacos plásticos,  envelopes
etc;

� volume de material de apuração: boletins de urna, relatório de zerésima,
boletins de justificativa e ata da seção eleitoral, acondicionado em envelope
próprio e lacrado;

� volume de mídia de resultado: Mídias de Resultado (MR) contendo arquivos
gerados pela urna eletrônica da seção eleitoral, acondicionado em envelope
próprio e lacrado;

� volume de cabinas: cabinas de votação acondicionadas em volumes úni-
cos de até 21 unidades; 

� ponto de transmissão: local utilizado para transmissão dos arquivos de
resultado extraídos das urnas eletrônicas e armazenados nas Mídias de
Resultado;

� transporte municipal: trajeto realizado dentro do próprio município, con-
siderando origem e destino. Neste contrato será, geralmente, o trans-
porte entre o local de votação e o ponto de transmissão/junta apurado-
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ra/local de armazenamento localizado no mesmo município; 

� transporte intermunicipal:  trajeto realizado dentro da mesma unidade
federativa, mas com municípios de origem e destino diferentes. Neste
contrato geralmente o transporte realizado entre os locais de votação e
pontos de transmissão/juntas apuradoras/locais de armazenamento em
municípios distintos.

3 . DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços de distribuição serão realizados em três etapas: 

• 1 - Distribuição de urnas e cabinas — coleta das urnas eletrônicas e cabi-
nas nos Locais de Armazenamento para entrega nos Locais de Votação.
Esse transporte será municipal, para os municípios onde existem Locais
de Armazenamento, ou intermunicipal, para os municípios sem Local de
Armazenamento; 

• 2 - Recolhimento de envelopes — coleta de envelopes lacrados nos Lo-
cais de Votação para entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas
Apuradoras, conforme o caso, podendo ainda esse transporte ser muni-
cipal, intermunicipal ou ambos (municipal seguido de intermunicipal); 

• 3 - Recolhimento de urnas — recolhimento das urnas eletrônicas nos Lo-
cais de Votação para entrega nos Locais de Armazenamento, etapa in-
versa à etapa 1, de distribuição. 

Momentos: 

1º Turno e 2º Turno, se houver (somente Capital): 

• Distribuição de urnas e cabinas: véspera da Eleição; 

• Recolhimento de envelopes: dia da Eleição, após o término da votação;

• Recolhimento  de  urnas:  dia  da Eleição,  após  o  término  da  votação  e
recolhimento dos envelopes. 

3.1. PRIMEIRA ETAPA – DISTRIBUIÇÃO DE URNAS E CABINAS 
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Objetivo
Recolhimento  das  urnas  eletrônicas  e  cabinas  de
votação nos Locais  de Armazenamento para entrega
nos Locais de Votação, de acordo com os quantitativos
estimados no Anexo I-B. 

Data do recolhimento do
material

Véspera das Eleições, 1º e 2º Turno, se houver (so-
mente na Capital).

Horário

1.  Conforme Anexo I-G, mediante reunião entre o Chefe de
Cartório e representante da contratada, sendo recomendado
a distribuição entre às 8h e 14h. 
2. Poderá haver modificações,  neste caso, de acordo
com o planejamento logístico do Cartório  Eleitoral,  a
ser antecipadamente apresentado  na forma do Anexo
I à Gestão do Contrato, aprovado e entregue à Con-
tratada, respeitando-se
o  limite  de  6(seis)  horas  para  a  conclusão  da  dis-
tribuição de urnas, uma vez iniciada a operação.

Locais de coleta

Nos locais de armazenamento definidos pelas zonas
eleitorais,  conforme  relação  contida  no  Anexo  I-B,
podendo sofrer alterações pontuais que serão, dev-
ida e oportunamente, comunicadas quando da sua
ocorrência à contratada, pela Gestão contratual.

Local de entrega

Nos locais de votação,  segundo as quantidades esti-
madas no Anexo I-C e que serão atualizadas e forneci-
das à contratada em formato final, em até 30 dias antes da
realização do 1º turno, podendo sofrer alterações pontuais,
em razão de caso fortuito ou força maior, que serão devida e
oportunamente  comunicadas  quando  de  sua  ocorrência  à
contratada, pela Gestão Contratual.

Responsável pela
entrega nos locais de

coleta

Servidor  do  Cartório  Eleitoral  ou  do  TRE-AL,  bem
como pessoal  autorizado  pela  Justiça  Eleitoral,  nos
Locais de Armazenamento da Zona Eleitoral. 

Responsável pela
recepção nos locais de

entrega

Coordenadores de local  ou pessoal  autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 
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3.2. SEGUNDA ETAPA: RECOLHIMENTO DE ENVELOPES 

Objetivo
Coleta  de  envelopes,  para  entrega  nos  Pontos  de
Transmissão e/ou Juntas Apuradoras. 

Data Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (so-
mente Capital). 

Horário
Com início às 17h e 15min e prazos de entrega con-
forme abaixo: Transporte municipal: 1 hora, contada
a partir do recolhimento; Transporte intermunicipal:
2 horas, contada a partir do recolhimento do último
envelope  do  município  de  origem;  O  Cartório
Eleitoral  poderá  se  valer  de  aplicativos  de  men-
sagem ou SMS para registrar o término da votação
de cada Local de Votação, e assim também notificar
à empresa, onde esta terá, a partir de então, 30 min
para recolhimento dos envelopes daquele Local de
Votação,  devendo  essa  opção ser  ajustada  com a
empresa, conforme reunião prévia. 

Local de recolhimento Locais  de votação,  conforme  locais  de  entrega  da
etapa anterior.

Local de entrega Conforme logística do Cartório Eleitoral, o endereço de
entrega poderá ser em um Ponto de Transmissão no
próprio município ou em município distinto pertencente
à Zona Eleitoral,  e/ou Junta Apuradora,  localizada no
próprio município ou em município pertencente à Zona
Eleitoral, conforme cenários abaixo. 
Cenário  1.  Para  os  municípios  onde  haja  Ponto  de
Transmissão e Junta Apuradora, mas em endereços dis-
tintos,  deverão  ser  entregues  primeiro  os  envelopes
destinados aos Ponto de Transmissão (transporte mu-
nicipal) e em seguida os envelopes destinados à Junta
Apuradora (transporte municipal), sendo utilizado para
tanto o mesmo veículo; 
Cenário 2. Para municípios onde haja Pontos de Trans-
missão mas não haja Junta Apuradora deverão ser en-
tregues os envelopes destinados ao Ponto de Transmis-
são (transporte municipal) e em seguida os envelopes
da Junta Apuradora (transporte intermunicipal); 
Cenário  3.  Para  municípios  onde  não  haja  Ponto  de
Transmissão todos os envelopes serão entregues em
ponto  de  transmissão  (transporte  intermunicipal)
seguido  de  entrega  dos  demais  envelopes  na  junta
eleitoral (transporte intermunicipal) ou então todos os
envelopes  serão  entregues  diretamente  na  junta
eleitoral (transporte intermunicipal). 

Responsável pela en-
trega nos locais de coleta

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 
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Responsável pela re-
cepção nos locais de en-

trega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Pontos de
Transmissão e Juntas Apuradoras da Zona Eleitoral. 

3.2.1. ESPECIFICIDADES DA ETAPA DE RECOLHIMENTO DE ENVELOPES

Para  os  transportes  municipais.  A  empresa  deverá  fazer  tantos trajetos  quanto
forem  necessários  entre  os  Locais  de  Votação  e  o  Ponto  de  Transmissão/Junta
Apuradora, de forma a evitar a utilização de roteiros preestabelecidos fixos e que
dificultem ou atrasem o processamento de resultados. Deverá ser respeitado, no
entanto, o limite de 1 (um) recolhimento por Local de Votação.

Para  os  transportes  municipais  seguidos  de  transporte  intermunicipal.  Nos
municípios  onde  a  empresa  fizer  uso  de  mais  de  um  veículo,  o  transporte
intermunicipal  poderá  ser  feito  em veículo  único,  ou seja,  com “transbordo” de
envelopes entre os veículos  do município  de origem, para concentração em um
único  transporte  com  destino  ao  Ponto  de  Transmissão  e/ou  Junta  Apuradora,
devendo porém o “transbordo” ocorrer em um Ponto de Transmissão, acompanhado
por servidor da Justiça Eleitoral ou designado pelo Juiz Eleitoral. 

3.2.2. EXEMPLOS DE CENÁRIOS

Cenário 1 – Maceió  - Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação
próximos  ao  Ponto  de  Transmissão  do  Grupo  Escolar  Tavares  Bastos  (conforme
definido pelo Cartório Eleitoral), entrega de parte de envelopes no Tavares Bastos e
em  seguida  entrega  dos  demais  envelopes  na  Junta  Apuradora  (deslocamento
municipal com parada). 

Cenário 2 – Jaramataia – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação
do  município  de  Jaramataia  e  entrega  de  parte  desses  envelopes  no  Ponto  de
Transmissão, no próprio município, e em seguida concentração dos envelopes em um
único veículo para deslocamento para a sede do Cartório Eleitoral (Girau do Ponciano)
para  entrega  dos  demais  envelopes  (deslocamento  municipal,  seguido  de
deslocamento intermunicipal). 

Cenário 3 – Cajueiro – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de
Cajueiro  e  em  seguida  deslocamento  para  a  Junta  Apuradora,  em  Viçosa
(deslocamento intermunicipal). 

Cenário  4 –  Tanque d’Arca –  Recolhimento de todos os  envelopes  dos Locais  de
Votação  de  Tanque  d’Arca  e  deslocamento  para  o  Ponto  de  Transmissão  em
Maribondo  (transporte  intermunicipal),  e  em  seguida  deslocamento  para  a  Junta
Apuradora em Boca da Mata (deslocamento intermunicipal continuado). 

3.3. TERCEIRA ETAPA: RECOLHIMENTO DE URNAS

Objetivo  Recolhimento das urnas eletrônicas.
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Data Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (somente
Capital) 

Horário

Com início às 17h e 30min e término até 4 horas após
o  encerramento  da  votação  no  respectivo  local  de
votação,  aferidos  conforme  início  da  etapa  anterior
(Recolhimento de Envelopes).

Local  de  recolhi-
mento

Locais  de  Votação,  local  de  entrega  da  Etapa  de  Dis-
tribuição das Urnas 

Local de entrega
Nas juntas apuradoras ou pontos de transmissão, con-
forme o caso.Nos Locais de Armazenamento, local de coleta
da Etapa de Distribuição das Urnas 

Responsável  pela
entrega nos locais
de coleta

Coordenadores  de  local  ou  pessoal  autorizado  pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

Responsável  pela
recepção  nos  lo-
cais de entrega

Servidor  do Cartório  Eleitoral  ou do TRE-AL,  bem como
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Locais de Ar-
mazenamento da Zona Eleitoral. 

4. DA REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO E AJUSTES DA LOGÍSTICA

A empresa deverá, em até 6 dias antes da eleição (segunda-feira antes da eleição,
seja primeiro ou segundo turno), reunir-se com o Chefe de Cartório para apresentar e
discutir o plano logístico de distribuição e recolhimento das urnas. 

Deverão  estar  presentes  todos  os  condutores  (de  todas  as  etapas  abrangidas)
envolvidos na operação e o representante designado pela empresa. 

Deverão ser apresentados os respectivos veículos que serão utilizados, momento esse
que  os  chefes  de  cartório  poderão  apontar  alguma  irregularidade  e  solicitar  a
substituição,  tendo  a  empresa  24h  para  apresentar  novo  veículo.  No  caso  de
impossibilidade de participação do  representante este poderá ser substituído (com
ausência  devidamente  justificada  e  aval  da  empresa)  por  algum  dos  condutores
envolvidos  na  operação,  que nessa situação assumirá a  condição de preposto  da
empresa. 

Deverão ser detalhados (em relação à distribuição) horários, localização dos locais de
votação, responsáveis nos locais de votação, ordem de entrega em cada município,
horário de início da operação de coleta, horário de início da operação de distribuição,
horário de início da entrega em cada município, estimativa de horário para cada local
de votação (de forma a evitar espera excessiva pelos supervisores de locais), recibos
de controle de entrega;  e em relação ao recolhimento de envelopes e urnas,  pós
eleição,  horário  de  início  do  recolhimento,  trajetos  a  serem  observados,  prazo
esperado de entrega, entre outros assuntos pertinentes. 

Deverá ser lavrado PLANEJAMENTO LOGÍSTICO - DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DE
URNAS, MÍDIAS E DOCUMENTOS (conforme modelo do Anexo G), acompanhado do
detalhamento do roteiro (Anexo H) e assinado pelos participantes para arquivamento
e posterior consulta, caso demandado. 
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5. DO FORNECIMENTO E DOS QUANTITATIVOS DE ENVELOPES DE SEGURANÇA 

A empresa deverá fornecer  os envelopes necessários  ao transporte dos volumes
definidos no Termo de Referência para cada turno, conforme quantitativos previstos
no anexo V, na sede de cada zona eleitoral, até 6 dias antes da eleição, seja 1º ou 2º
Turno, se houver. 

5.1 ESPECIFICAÇÕES DOS ENVELOPES DE SEGURANÇA

Os envelopes fornecidos deverão possuir: 

▪ Dimensões mínimas de 32 x 40cm; 
▪ Sistema  de  fecho  rápido,  sem  necessidade  de  uso  de  outros  materiais  ou
ferramentas para lacração; 
▪ Recibo destacável, sem a necessidade de uso de outros materiais ou ferramentas
para remoção; 

E deverão ser: 
▪ opacos; 
▪ preferencialmente de cores diferentes, após consultada a gestão acerca das cores a
serem adotadas,  conforme quantitativos  definidos  para  Pontos  de  Transmissão  e
Junta Apuradora; 
° confeccionados em material impermeável;
▪ resistentes à rasgo e à punctura. 

6. DO VALOR ESTIMADO PARA TRANSPORTE DE QUANTITATIVOS NÃO PREVISTOS:

Estima-se  o  valor  equivalente  ao  percentual  de  1%(um  por  cento)  do  quantum
previsto  para  a  prestação  de  serviços,  tomando-se  por  base  os  quantitativos
apurados pelo TRE até o dia 1º de setembro de 2020, para o pagamento de eventuais
quantitativos não estimados em cada uma das etapas previstas. 

7. DADOS FÍSICOS E/OU VALORES DOS ITENS

DESCRIÇÃO
MEDIDAS
(A x L x P)

cm

PESO MÉDIO
VOLUME

VALOR
UNITÁRIO(*)

CAIXA DE URNA
2009

       24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA
2010

      24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA
2013

      24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA
2015

     24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

MÍDIA DE VOTAÇÃO - - 22,60

CABINAS (21
UNIDADES)

      21 / 46 / 100 12,4 Kg -
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8. VEÍCULO APROPRIADO PARA TRANSPORTE 

8.1 PARA AS ETAPAS ENVOLVENDO TRANSPORTE DE URNAS

Para as etapas envolvendo transporte de urnas (distribuição e recolhimento)
deverão ser observado as seguintes condições: 

• O transporte deverá ser executado em veículos do tipo utilitário (furgão,
van ou de carga) ou mini caminhões do tipo baú, conforme necessidade, sen-
do esses veículos necessariamente fechados; 

• Deverão ser removidos os bancos de passageiros para melhor acomodação
das urnas; 

• Os veículos deverão dispor de condutor, auxiliar de carregamento e carri-
nho para transporte; 

• Os condutores deverão estar munidos de aparelho celular, para recebimen-
to de ligações ou contatos de forma a efetuar o acompanhamento da opera-
ção e propor ajustes pontuais; 

• Deverá ser utilizado ao menos um veículo por zona e município; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com contratos
vigentes com órgãos dos governos, sejam eles nas esferas municipais, esta-
duais ou federais; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com caracteri-
zação ou adesivação relacionada a empresas particulares e/ou político-parti-
dárias. 

8.2. PARA AS ETAPAS ENVOLVENDO TRANSPORTE DE ENVELOPES

Para as etapas de transporte de envelopes deverão ser observadas as se-
guintes condições: 

• O transporte deverá ser executado em veículo tipo médio ou moto (nesse
caso  com  acessórios  adequados  para  transporte),  distinto  do  veículo  de
transporte das urnas; 

• Os condutores deverão estar munidos de aparelho celular, para recebimen-
to de ligações ou contatos de forma a efetuar o acompanhamento da opera-
ção e propor ajustes pontuais; 

• Deverá ser utilizado ao menos um veículo por zona e município; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com contratos
vigentes com órgãos dos governos, sejam eles nas esferas municipais, esta-
duais ou federais; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com caracteri-
zação ou adesivação relacionada à empresas particulares e/ou político-parti-
dárias.

9. DOCUMENTAÇÃO
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Todos os procedimentos deverão ser documentados mediante recibo. 

10. DAS OBRIGAÇÕES

 10.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

• Efetuar a coleta dos itens conforme descrito em cada etapa, nos horários e locais
ajustados, em veículos utilizados exclusivamente para este fim. 

• Fornecer recibo em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, discriminando
as quantidades transportadas em cada etapa, no ato da coleta.

• Entregar as urnas eletrônicas, volumes de cabinas de votação, volumes de mídias
de votação  e volumes  de  materiais  de apuração  mediante  recibo,  nos endereços
relacionados  pelo  Contratante,  exclusivamente  aos  serventuários  devidamente
designados pelo Juiz Eleitoral da respectiva Zona, conforme descrito neste Termo de
Referência. 

• Responder, na forma estabelecida no contrato, pelo inadimplemento de cláusulas
contratuais ou quando ocorrer avarias ocasionadas comprovadamente por manuseio
indevido no trajeto das urnas eletrônicas, mídias de resultado e demais materiais, ou
extravios, por culpa ou dolo da contratada. 

• Adotar as cautelas necessárias para o manuseio e transporte dos equipamentos. 

• Cumprir  as  obrigações  derivadas  do  contrato,  quais  sejam,  encargos
previdenciários,  obrigações  sociais,  encargos  trabalhistas,  fiscais  e  comerciais.  •
Cumprir  as decisões emanadas da administração do Tribunal Regional Eleitoral  de
Alagoas que visem ao fiel cumprimento do contrato.

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

• Comunicar à Fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos que a referida Fiscalização julgar necessários. 

• Fornecer  ao  contratante,  em  prazo  não  superior  a  20  (vinte  dias)  após  a
contratação,  o  plano  logístico  da  distribuição  das  urnas  eletrônicas,  mídias  de
resultado, materiais de votação e expediente. 

• Expor a logística dos trabalhos aos agentes da Justiça Eleitoral (servidores, Juízes e
Membros  do  Tribunal),  em  momentos  distintos,  na  forma  determinada  pelo
Contratante. 

• Solicitar  ao contratante os endereços dos locais  de coleta e entrega das urnas
eletrônicas,  por  Zona e  Seção  Eleitoral,  bem como a  sua  respectiva  quantidade,
devendo ainda, a contratada requerer a lista supramencionada em um prazo mínimo
de 05 (cinco) dias que antecedam o transporte das urnas eletrônicas, em função da
probabilidade de haver mudanças nos locais onde funcionarão as seções eleitorais.
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• Dispor de pelo menos um supervisor/coordenador na região para atendimento à
Zona Eleitoral,  podendo  este  ser  compartilhado  com outras  zonas  eleitorais,  que
possa  intervir  na  logística  direta  de  distribuição  e  recolhimento  e  que  esteja
desvinculado do quadro de motoristas e carregadores; 

• Munir os condutores dos veículos envolvidos na operação com aparelhos celulares,
bem como todos os responsáveis nos locais de apoio, em todas as sedes das Zonas
Eleitorais. O uso dos telefones celulares, nos limites da contratação, fica restrito ao
recebimento de chamadas pagas na sua origem, não se responsabilizando o Tribunal
por  qualquer  ligação  originada do  aparelho  durante  o  período  da  contratação  ou
mesmo recebida na modalidade “a cobrar”. 

• Fornecer ao TRE-AL uma relação contendo nome dos condutores e identificação dos
veículos (modelo,  marca, ano de fabricação,  placa)  que serão utilizados em cada
etapa da operação. 

• Indicar  preposto,  a  quem  a  Fiscalização  dirigir-se-á  para  resolver  questões
vinculadas à execução dos serviços. 

• Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados 

10.2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

• Permitir  o  acesso  dos  empregados  da  contratada  às  suas  dependências  para
execução de serviços referentes ao objeto contratado, quando necessário. 

• Prestar as informações e os esclarecimentos correlatos aos serviços, que venham a
ser solicitados pela Contratada. 

• Assegurar-se  da  boa  prestação  dos  serviços,  verificando  sempre  o  seu  bom
desempenho, segundo os princípios da eficiência e da eficácia. • Aceitar o preposto
indicado pela contratada.

• Observar  as  condições  gerais  de aceitação quanto a peso,  dimensões  e  outras
estabelecidas pela Contratada. 

• Apresentar à Contratada cronograma para realização da coleta e da entrega das
urnas eletrônicas, incluindo a indicação dos respectivos locais de coleta e entrega.

• Fornecer e emitir recibos discriminando a quantidade de urnas eletrônicas, mídias
de resultado e materiais e que forem entregues à Contratada, nos quais o signatário
aporá  por  extenso  o  nome  juntamente  com  o  número  de  um  documento  de
identificação pessoal. 

• Fiscalizar,  por  meio  dos  Gestores  designados  pela  Presidência,  com  apoio  da
Fiscalização, a execução dos serviços. 

11. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A gestão do contrato ficará a cargo de servidores Leonardo Luiz dos Santos Pereira e
Neilton Souza Silva  Júnior,  que promoverão o acompanhamento da execução dos
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serviços, ficando a fiscalização a cargo dos Chefes de Cartório ou outros servidores
designados pela Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

À Gestão e Fiscalização do contrato, dentre outras atribuições previstas na Resolução
nº 15.787/2017 ou outro instrumento legal que a substitua, compete: 

▪ Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de entrega das urnas eletrônicas,
por Zona e Seção Eleitoral, pontos de transmissão e juntas apuradoras. 

▪ Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for necessário para viabilizar o
pagamento na forma prevista no contrato. 

▪ Comunicar à Administração eventual descumprimento de cláusula contratual. 

▪ Propor,  de  forma  fundamentada,  em  caso  de  descumprimento  de  cláusula
contratual, as penalidades cabíveis. 

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A Contratada estará sujeita às penalidades estabelecidas na legislação que disciplina
as licitações e contratações públicas (Leis nº 8.666/93 e 10.520/02), nos seguintes
termos: Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93: 

• O atraso injustificado no início da execução dos serviços sujeitará a Contratada, a
juízo do Contratante, à multa de 5% do valor total do contrato, por turno de votação.
A execução terá início com a arrumação das urnas para distribuição aos locais de
votação. 

• O atraso injustificado, ou de justificativa não aceita pela Administração, em relação
a coleta ou entrega dos itens contratados, em qualquer etapa, sujeitará a Contratada,
a juízo do Contratante, à multa de 2% sobre preço unitário de coleta ou entrega do
item,  por  tempo  superior  a  30  minutos,  incidindo  em  tantos  quantos  forem  os
volumes coletados ou entregues em atraso, por turno de votação. 

Nos  termos  do  art.  87  da  Lei  nº  8.666/93,  pela  inexecução  total  ou  parcial  do
contrato, o Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades: 

• Advertência. 

• Multa  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  integral  do  contrato  ou  do  valor
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do mesmo.

• Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o
TRE-AL. 

• Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

• Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para
imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 2 dias para as atividades
preparatórias, 5 horas para as todas as etapas dos serviços, à exceção da etapa II,
cujo prazo será considerado para tanto se superior a 2 horas, na entrega, coleta ou
na regularização de eventuais vícios. 
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• As penalidades serão aplicadas na forma da legislação específica e de acordo com
as normas regulamentares da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
assegurando-se à Contratada, em qualquer hipótese, os benefícios da ampla defesa e
do contraditório. 

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, por turno de votação, no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis,  contados do  recebimento  da  Nota Fiscal/Fatura,  após  o  devido  atesto pela
Gestão/Fiscalização,  desde  que  os  serviços  estejam  em  conformidade  com  as
exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável à Contratada. 

O  pagamento  será  realizado  mediante  ordem  bancária  de  crédito  em  favor  da
Contratada,  que,  para  tanto,  deverá  fazer  constar  em  sua  proposta  seus  dados
bancários. 

Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer  obrigação  financeira  que  lhe  for  imposta,  em virtude de  penalidade  ou
inadimplência, sem que isso gere direito a pedido de reajustamento de preços ou
correção monetária. 

14. VIGÊNCIA

O prazo de vigência contará desde a assinatura do contrato até o dia 30 de novembro
de 2020, ou, antes com a solução de todas as obrigações contratuais das partes. 

15. ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão à conta do Orçamento
das Eleições 2020, PTRES 167864.
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         ANEXO I-B

            ENDEREÇOS DOS LOCAIS DE ARMAZENAMENTO  

ZE Município                   Endereço    Referência Urnas

1 MACEIÓ AVENIDA  FERNANDES  LIMA,  3487,
FAROL, 57057000

Sede  do  Cartório  da
01ª ZE 

271

2 MACEIÓ AVENIDA  FERNANDES  LIMA,  3487,
FAROL, 57052000

Sede  do  Cartório  da
02ª ZE 

381

3 MACEIÓ AV  FERNANDES  LIMA,  3487,  FAROL,
57057900

Sede  do  Cartório  da
03ª ZE 

310

5 VIÇOSA RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO,
57700000

Sede do Cartório da    05ª
ZE 

103

6 ATALAIA AV  PEDRO  PEREIRA  ACIOLI,  SN,  JOSE
PAULINO, 57690000

Sede  do  Cartório  da
06ª ZE 

109

7 CORURIPE
RUA C,  N.  167,  CONJ.  HABIT.  RUBENS
WANDERLEY, COM. TERCIO VANDERLEY,
COMENDADOR  TERCIO  WANDERLEY,
57230000

Sede do Cartório da 07ª
ZE 

106

8 PILAR PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
337, CENTRO, 57150000

Sede  do  Cartório  da
08ª ZE 

126

 9 MURICI RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N - CEN-
TRO, CENTRO, 57820000

Sede do Cartório da    09ª
ZE 

102

10
PALMEIRA DOS

ÍNDIOS PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, CEN-
TRO, 57600010

Sede do Cartório da     10ª
ZE 

129

11 PÃO DE
AÇÚCAR

AVENIDA  FERREIRA  DE  NOVAES,  949,
CENTRO, 57400000

Sede  do  Cartório  da
11ª ZE 

101

12
PASSO DE

CAMARAGIBE RUA  FRANCISCO  PIMENTEL,  38,  CEN-
TRO, 57930000

Sede  do  Cartório  da
12ª ZE 

111

13 PENEDO RODOVIA  ENGENHEIRO  JOAQUIM
GONÇALVES,  502,  SANTA  LUZIA,
57200000

Sede  do  Cartório  da
13ª ZE 

137

14 PORTO CALVO RUA  DA  JAQUEIRA, 185,  CENTRO,
57900000

Sede  do  Cartório  da
14ª ZE 

95

14 MARAGOGI PRAÇA BATISTA ACIOLY 40, 57955000 Posto de Atendimento –
Maragogi - 14ª ZE 

53

15 RIO LARGO AV.  PRESIDENTE  FERNANDO  COLLOR
DE  MELO,48,  TABULEIRO  DO  PINTO,
57100000

Sede  do  Cartório  da
15ª ZE 

151

16 SÃO JOSÉ DA
LAJE

PRACA OSMAN COSTA PINO S/N, CEN-
TRO, 57860000

Sede  do  Cartório  da
16ª ZE 

70

16 COLÔNIA
LEOPOLDINA

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 09
CENTRO, 57975000 

Posto  de  Atendimento
Colônia Leopoldina - 16ª

38

17
SÃO LUÍS DO
QUITUNDE

RUA  COELHO  CAVALCANTE,  73,
CENTRO, 57920000 

Sede  do  Cartório  da
17ª ZE 

116

18
SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS RUA CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 51,

CENTRO, 57240000

Sede  do  Cartório  da
18ª ZE 

137

19
SANTANA DO

IPANEMA
AV.  PRESIDENTE  DUTRA,  N  385  BR
316, MONUMENTO, 57500000

Sede  do  Cartório  da
19ª ZE 

120

20 TRAIPU ISMAR DE GOES MONTEIRO S/N, CEN-
TRO, 57370000

Sede  do  Cartório  da
20ª ZE 

73
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21 UNIÃO DOS
PALMARES

RUA  MARECHAL  DEODORO  DA  FON-
SECA,  SEM  NUMERO,  CENTRO,
57800000

Sede  do  Cartório  da
21ª ZE 

134

22 ARAPIRACA RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, 57312630

Sede  do  Cartório  da
22ª ZE 

228

26
MARECHAL    
DEODORO

RUA  CAPITÃO  BERNARDINO  SOUTO,
225, CENTRO, 57160000

Sede  do  Cartório  da
26ª ZE 

119

27 MATA GRANDE PRAÇA  CEL  JOSÉ  MALTA  DE  SÁ,  14,
CENTRO, 57540000

Sede  do  Cartório  da
27ª ZE 

79

28 QUEBRANGULO RUA 13 DE JUNHO, N 216,  CENTRO,
57750000

Sede  do  Cartório  da
28ª ZE 

73

29 BATALHA RUA  22  DE  DEZEMBRO,  181,
CENTRO, 57420000

Sede  do  Cartório  da
29ª ZE 

75

31 MAJOR
ISIDORO

R. PROFA. MARIA JOSÉ DE R. BARROS,
SN  -  FÓRUM  ELEITORAL,  CENTRO,
57580000

Sede  do  Cartório  da
31ª ZE 

83

33 MACEIÓ AVENIDA  FERNANDES  LIMA,  3487,
FAROL, 57057000

Sede  do  Cartório  da
33ª ZE 

231

34 TEOTÔNIO
VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, N 458, CEN-
TRO, 57265000

Sede  do  Cartório  da
34ª ZE 

124

37
PORTO

REAL DO
COLÉGIO

AV  GOVERNADOR  MOACIR  ANDRADE,
621, CENTRO, CENTRO, 57290000

Sede  do  Cartório  da
37ª ZE 

114

39 ÁGUA BRANCA RUA  CÔNEGO  NICODEMOS,  16,  CEN-
TRO, 57490000

Sede  do  Cartório  da
39ª ZE 

95

40 DELMIRO GOU-
VEIA

RUA  OLAVO  BILAC,  318,  CENTRO,
57480000

Sede  do  Cartório  da
40ª ZE 

117

40 PIRANHAS RUA CAMPO GRANDE, 60, 57480000 Posto  de  Atendimento
Piranhas - 40ª

45

44 GIRAU DO
PONCIANO AVENIDA PROGRESSO, N. 360., PRO-

GRESSO, 57360000

Sede do Cartório da 44ª ZE 115

45 IGACI RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE,
53, CENTRO, 57620000

Sede do Cartório da
45ª ZE 

106

46 CACIMBINHAS RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO,
57570000

Sede do Cartório da
46ª ZE 

89

47 CAMPO
ALEGRE

AV JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495,
CENTRO, 57250000

Sede do Cartório da
47ª ZE 

110

48 BOCA DA
MATA

RUA LADISLAU COIMBRA, N. 128, CEN-
TRO, 57680000

Sede do Cartório da
48ª ZE 

96

48 MARIBONDO RUA ANTÔNIO BOMFIM, S/N, 57670000  Posto de Atendimento
Maribondo - 48ª 

26

 49 SÃO
SEBASTIÃO

RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA
PACHECO, 01, CENTRO, 57275000

Sede do Cartório da
49ª ZE 

106

50 MARAVILHA PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N,
57250000

Sede do Cartório da
50ª ZE 

72

51
SÃO JOSÉ DA

TAPERA AV. MANOEL MACIANO, 418, CENTRO,
57445000

Sede do Cartório da 51ª ZE 74

53 JOAQUIM
GOMES

PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BAR-
ROS, 02, CENTRO, 57980000

Sede do Cartório da
53ª ZE 

99

54 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, 57057000

Sede do Cartório da
54ª ZE 

304

55 ARAPIRACA RUA GERVASIO DE OLIVEIRA LIMA, N
147, NOVO HORIZONTE, 57312620

Sede do Cartório da
55ª ZE 

131
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ANEXO I-C

LOCAIS DE VOTAÇÃO – POR MUNICÍPIO

ENDEREÇOS

Pela quantidade de Locais de Votação não serão discriminados, neste
Termo  de  Referência,  os  endereços,  somente  um resumo com os
quantitativos de locais, urnas, volumes de cabinas e envelopes cada
município/zona  e  também as  características  relativa  às  etapas  de
transporte  desse  contrato.  Como  forma  alternativa  para  estudos
relacionados  à  logística  a  ser  adotada,  os  Locais  de  Votação
encontram-se mapeadosno endereço abaixo: http://www.tre-al.jus.br/
eleicoes/eleicoes-2020/georreferenciamento-tre-al  No  mapa  os
marcadores foram adicionados em camadas, conforme cores abaixo:

l (Vermelho) – Locais de Armazenamento

l (Verde) – Locais de Votação 

l (Azul) – Pontos de Transmissão

l (Amarelo) – Juntas Apuradoras                

COLUNAS

Env. 1 Quantidade  de  Envelopes  do  tipo  1,  endereçados  aos
Pontos de Transmissão 

Env. 2 Quantidade de Envelopes do tipo 2, endereçados às Juntas
Apuradoras 

LA Indicativo  de  presença  de  Local  de  Armazenamento  no
município,  para  categorização  referente  ao  tipo  de
transporte  relacionado  à  entrega  e  recolhimento  das
urnas, se municipal ou intermunicipal. 

PTJE Indicativo  de  Ponto  de  Transmissão  no  município,  para
categorização referente ao tipo de transporte relacionado
à  entrega  dos  envelopes  tipo  1,  se  municipal  ou
intermunicipal. 

JA Indicativo  de  Junta  Apuradora  no  município,  para
categorização referente ao tipo de transporte relacionado
à  entrega  dos  envelopes  tipo  2,  se  municipal  ou
intermunicipal. 
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Zona Município                  Locais   Urnas  Cabinas Env. 1 Env. 2 LA PTJE JA 

1 MACEIÓ 53 271 53 28 54 S S S
2 MACEIÓ 52 381 53 36 58 S S S

3 MACEIÓ 61 310 31 0 61 S S S

4 CAJUEIRO 7 37 7 0 7 N N N

5 MAR VERMELHO 2 9 2 1 2 N S N

5 PINDOBA 2 7 2 1 2 N S N

5 VIÇOSA 6 50 6 0 7 S S S

6 ATALAIA 14 77 14 0 14 S S S

6 CAPELA 6 32 6 0 6 N N N

7 CORURIPE 13 97 13 0 136 S S S

7 FELIZ DESERTO 2 9 2 1 2 N S N

8 COQUEIRO
SECO 

4 14 4 3 4 N S N

8 PILAR 17 69 17 0 17 S S S

8 SANTA LUZIA
DO NORTE 

3 15 3 3 3 N S N

8 SATUBA 4 28 4 0 4 N N N

9 BRANQUINHA 2 21 2 0 3 N N N

9 MESSIAS 4 33 4 5 5 N S N

9 MURICI 8 48 8 0 8 S S S

10 PALMEIRA DOS
ÍNDIOS 

21 129 21 0 23 S S S

11 OLHO D'ÁGUA
DAS FLORES 

2 11 2 0 2 N N N

11 PALESTINA 2 11 2 0 2 N N N

11 PÃO DE AÇÚ-
CAR 

18 49 18 0 18 S S S

12 MATRIZ DE CA-
MARAGIBE 

4 43 4 3 4 N S N

12 PASSO DE CA-
MARAGIBE 

10 31 10 0 10 S S S

12 PORTO DE PE-
DRAS 

5 18 5 4 5 N S N

12 SÃO MIGUEL
DOS MILAGRES 

5 19 5 0 5 N N N

13 PENEDO 21 103 21 0 22 S S S

13 PIAÇABUÇU 6 34 6 5 6 N S N

14 JACUÍPE 2 14 2 1 2 N S N

14 JAPARATINGA 7 18 7 6 7 N S N

14 JUNDIÁ 2 11 2 1 2 N S N

14 MARAGOGI 11 53 1 12 12 S S N

14 PORTO CALVO 13 52 13 0 13 S S S

15 RIO LARGO 29 151 29 0 29 S S S

16 COLÔNIA
LEOPOLDINA 

7 38 7 7 7 S S S

16 IBATEGUARA 7 28 7 0 7 N N N

16 SÃO JOSÉ DA 7 42 7 0 7 S S S
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LAJE 
17 BARRA DE

SANTO AN-
TÔNIO 

5 31 5 4 5 N S N

17 PARIPUEIRA 4 26 4 3 4 N S N

17 SÃO LUÍS DO
QUITUNDE 

8 59 8 0 8 S S S

18 JEQUIÁ DA
PRAIA 

3 20 3 2 3 N S N

18 ROTEIRO 3 15 3 2 3 N S N

18 SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS 

16 102 16 0 16 S S S

19 CARNEIROS 4 17 4 3 4 N S N

19 OLIVENÇA 5 24 5 0 5 N N N

19 SANTANA DO
IPANEMA 

14 79 14 0 15 S S S

20 CAMPO
GRANDE 

8 24 8 8 8 N N N

20 TRAIPU 15 49 15 0 15 S S S

21 SANTANA DO
MUNDAÚ 

4 22 4 0 4 N N N

21 UNIÃO DOS
PALMARES 

16 112 16 0 19 S S S

22 ARAPIRACA 31 228 31 0 33 S S S

26 BARRA DE SÃO
MIGUEL 

3 18 3 2 3 N S N

26 MARECHAL
DEODORO 

18 101 18 0 19 S S S

27 CANAPI 5 34 5 5 5 N S N

27 MATA GRANDE 6 45 6 0 6 S S S

28 BELÉM 7 15 7 6 7 N S N

28 CHÃ PRETA 4 16 4 3 4 N S N

28  PAULO JACINTO 4 15 4 0 4 N N N

28 QUEBRANGULO 6 27 6 0 6 S S S

29 BATALHA 5 32 5 0 5 S S S

29 BELO MONTE 4 15 4 3 4 N S N

29 JACARÉ DOS
HOMENS 

3 13 3 0 3 N N N

29 MONTEIRÓPOLIS 2 15 2 1 2 N S N

31 CRAÍBAS 7 47 7 6 7 N S N

31 MAJOR ISIDORO 6 36 6 0 7 S S S

33 MACEIÓ 31 231 31 27 37 S S S

34 JUNQUEIRO 12 49 12 0 12 N N N

34 TEOTÔNIO
VILELA 

11 75 11 0 11 S S S

37 IGREJA NOVA 8 42 8 8 8 S S S

37 OLHO D'ÁGUA
GRANDE 

4 12 4 3 4 N S N

37 PORTO REAL
DO COLÉGIO 

15 43 15 0 15 S S S

37 SÃO BRÁS 6 17 6 0 6 N N N

39 ÁGUA BRANCA 7 39 7 0 7 S S S
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39 INHAPI 6 34 6 5 6 N S N

39 PARICONHA 6 22 6 0 6 N N N

40 DELMIRO
GOUVEIA 

26 99 26 6 26 S S S

40 OLHO D'ÁGUA
DO CASADO 

3 18 3 2 3 N S N

40 PIRANHAS 6 45 6 5 6 S S N

44 GIRAU DO
PONCIANO 

9 65 9 0 10 S S S

44 JARAMATAIA 3 13 3 2 3 N S N

44 LAGOA DA
CANOA 

6 37 6 0 6 N N N

45 COITÉ DO NÓIA 4 21 4 3 4 N S N

45 IGACI 12 51 12 0 12 S S S

45 TAQUARANA 3 34 3 3 4 N S N

46 CACIMBINHAS 4 21 4 0 4 S S S

46 DOIS RIACHOS 5 24 5 0 5 N N N

46 ESTRELA DE
ALAGOAS 

10 31 10 9 10 N S N

46 MINADOR DO
NEGRÃO 

3 13 3 2 3 N S N

47 CAMPO ALEGRE 8 62 8 0 8 S S S

47 LIMOEIRO DE
ANADIA 

13 48 13 0 13 N N N

48 ANADIA 10 34 10 0 10 N N N

48 BOCA DA MATA 6 48 6 0 7 S S S

48 MARIBONDO 4 26 4 4 4 S S N

48 TANQUE
D'ARCA 

3 14 3 3 3 N N N

49 FEIRA GRANDE 6 43 6 5 7 N S N

49 SÃO SEBASTIÃO 12 63 12 0 12 S S S

50 MARAVILHA 6 22 6 0 6 S S S

50 OURO BRANCO 4 22 4 0 4 N N N

50 POÇO DAS
TRINCHEIRAS 

8 28 8 0 8 N N N

51 SÃO JOSÉ DA
TAPERA 

7 50 7 0 7 S S S

51 SENADOR RUI
PALMEIRA 

6 24 6 0 6 N N N

53 CAMPESTRE 3 15 3 0 3 N N N

53 FLEXEIRAS 6 23 6 0 6 N N N

53 JOAQUIM
GOMES 

7 36 7 0 7 S S S

53 NOVO LINO 5 25 5 0 5 N N N

54 MACEIÓ 36 304 36 29 42 S S S

55 ARAPIRACA 19 131 19 0 19 S S

Total - Municipal 1.029 4.274 737 284 733 47 82 42

Total -  Intermunicipal 1.410 293 3 334 60 25 65

Total Estado 1.209 5.684 1.030 287 1.067 107 107 107
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ANEXO I-D

RELAÇÃO DE PONTOS DE TRANSMISSÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL –
ENTREGA DE ENVELOPES TIPO 1

COLUNAS
LOCAIS Quantidade de Locais de Votação que terão a transmissão efetuada

a partir do Ponto de Transmissão 
SEÇÕES Quantidade de seções que serão transmitidas a partir do Ponto de

Transmissão 

Zona Município Locais de  Transmissão Tipo Locais Seções

1 MACEIÓ CEAGB - ESCOLA ES-
TADUAL JOSE CORREIA

DA SILVA TITARA 

Local de
Votação 

10 51

1 MACEIÓ ESCOLA DE ESTAD-
UAL PROFA. MARIA
DAS GRACAS DE SA

TEIXEIRA 

Local de
Votação 

1 13

1 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
TAVARES BASTOS 

Local de
Votação 

20 91

2 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
TEONILO GAMA 

Local de
Votação 

1 14

2 MACEIÓ UNINASSAU Local de
Votação 

18 132

2 MACEIÓ CLUBE DA CAIXA ECO-
NOMICA FEDERA L

Local de
Votação 

1 5

2 MACEIÓ UNIT - CENTRO UNI-
VERSITÁRIO

TIRADENTES (ANTIGA
FITS) 

Local de
Votação 

18 128

5 PINDOBA ESCOLA ESTADUAL
MARIA CÂNDIDA DA

SILVA 

Local de
Votação 

2 7

5 MAR VERMELHO ESCOLA DE 1 GRAU
PROFESSOR SILVERIO

LINS 

Local de
Votação 

2 8

7 FELIZ DESERTO ESCOLA DE 1 E 2
GRAUS SENADOR
ARNON DE MELO 

Local de
Votação 

2 8

8 SANTA LUZIA DO NORTE Fórum Estadual da
Comarca de Santa

Luzia do Norte 

Local de
Votação 

3 15

8 COQUEIRO SECO GRUPO ESCOLAR
CONEGO AMANDO DE

GUSMAO 

Local de
Votação 

4 14

9 MESSIAS Fórum de Messias Local de
Votação 

4 33

11  OLHO D’ÁGUA DAS FLO-
RES

ESCOLA MUNICIPAL
MARIA AUGUSTA SILVA

MELO 

Local de
Votação 

7 41

12  PORTO DE PEDRAS ESCOLA ESTADUAL
CYRIDIAO DURVAL 

Local de
Votação 

5 18

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE (NURE) ESCOLA MU-
NICIPAL SOFIA DE

Local de
Votação 

4 43
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GOES MONTEIRO 

13 PIAÇABUÇU ESCOLA DE 1 E 2
GRAUS CORREIA

TITARA 

Local de
Votação 

6 34

14 MARAGOGI Posto de Atendimento
Maragogi - 14ª 

Local de
Votação 

11 43

14  JUNDIÁ JUNDIÁ Local de
Votação 

2 11

14 JAPARATINGA ESCOLA DE 1 GRAU
D. ELIZEU MARIO

GOMES DE OLIVEIRA 

Local de
Votação 

7 18

14 JACUÍPE ESCOLA MUNICIPAL
EDSON GAMA PEIXOTO 

Local de
Votação 

2 14

16 COLÔNIA LEOPOLDINA Posto de Atendimento
Colônia Leopoldina -

16ª 

Posto de
Atendimento 

7 38

17 PARIPUEIRA ESCOLA MUNICIPAL
DE 1 GRAU D. PEDRO

I 

Local de
Votação 

4 26

17 BARRA DE  SANTO 
ANTÕNIO

ESCOLA ESTADUAL
SEBASTIAO

FELISBERTO DE
CARVALHO (ILHA) 

Local de
Votação 

5 31

18 ROTEIRO ESCOLA JOAO
SORIANO BOMFIM 

Local de
Votação 

3 15

18  JEQUIÁ DA PRAIA GRUPO ESCOLAR
JOSE CALAZANS DE

MEDEIROS 

Local de
Votação 

3 20

19  CARNEIROS E. M. E. F. GERALDO
NOVAIS AGRA 

Local de
Votação 

4 17

20  CAMPO GRANDE Câmara de Vereadores
de Campo Grande 

Local de
Votação 

8 24

26 BARRA DE SÃO MIGUEL GRUPO ESCOLAR
MISAEL GONCALVES 

Local de
Votação 

3 18

27 CANAPI GRUPO ESCOLAR MIS-
AEL GONCALVES 

Prédio
extermo 

5 34

28 CHÃ PRETA ESCOLA MUNICIPAL
CLOTILDES BRANDAO

DE SOUZA 

Local de
Votação 

4 16

28 BELÉM ESCOLA CENECISTA DE
1 GRAU ARÍSIO DE

VASCONCELOS 

Local de
Votação 

7 15

29 MONTEIRÓPOLIS ESCOLA ESTADUAL DE
MONTEIRÓPOLIS 

Local de
Votação 

2 15

29 BELO MONTE ESCOLA RAIMUNDA
SOUTO FEITOSA 

Local de
Votação 

4 15

31 CRAÍBAS ESCOLA NOSSA SEN-
HORA DA CONCEIÇÃO 

Local de
Votação 

7 47

33 MACEIÓ FACULDADE
RAIMUNDO MARINHO 

Local de
Votação 

11 76

33 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
PROF. BENEDITA DE

CASTRO LIMA 

Local de
Votação 

7 60

33 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
PROFª. ROSALVA

PEREIRA VIAN 

Local de
Votação 

7 89

37 IGREJA NOVA Posto de Atendimento
Igreja Nova - 37ª 

Posto de
Atendimento

8 42

45
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37 OLHO D'ÁGUA GRANDE GRUPO ESCOLAR ANA-
LIA TENORIO 

Local de
Votação 

4 12

39 INHAPI ESCOLA DE 1 GRAU
RUBEM NUNES DE

OLIVEIRA 

Local de
Votação 

6 34

40 DELMIRO GOUVEIA MANOEL MOURA,
COLEGIO DE 1 GRAU 

Local de
Votação 

7 18

40 PIRANHAS `Posto de Atendimento
Piranhas - 40 

Posto de
Atendimento 

4 28

40 PIRANHAS ESCOLA ESTADUAL
JOSE SENA DIAS 

Local de
Votação 

2 17

40 OLHO D'ÁGUA DO
CASADO 

ESCOLA JOAO FRAN-
CISCO SOARES 

Local de
Votação 

3 18

44 JARAMATAIA ESCOLA DE ENSINO
FUNDAMENTAL EULINA

BARBOSA LIMA 

Local de
Votação 

3 13

45 TAQUARANA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA DI-

VONETE CAVALCANTE
DE ALBUQUERQUE 

Local de
Votação 

3 34

45 COITÉ DO NÓIA ESCOLA DE ENSINO
FUNDAMENTAL JOSÉ

DE SENA FILHO 

Local de
Votação 

4 21

46 MINADOR DO NEGRÃO ESCOLA MUNICIPAL
MENINO JESUS DE

PRAGA 

Local de
Votação 

3 13

46 ESTRELA DE ALAGOAS ESCOLA DE 1 GRAU
LUIZ DUARTE 

Local de
Votação 

10 31

48 MARIBONDO Posto de Atendimento
Maribondo - 48ª 

Posto de
Atendimento 

7 40

49 FEIRA GRANDE GINÁSIO VERIDIANO
SOARES 

Local de
Votação 

6 43

54 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
ONÉLIA CAMPELO 

Local de
Votação 

12 115

54 MACEIÓ UNIVERSIDADE
TIRADENTES - UNIT 

Local de
Votação 

14 132

46
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ANEXO I-E

RELAÇÃO DE JUNTAS APURADORAS – ENTREGA DE ENVELOPES TIPO 2

Zona Município Junta Apuradora Tipo Locais Seções

1 MACEIÓ Sede do Cartório da 01ª
ZE 

Cartório
Eleitoral 

22 116

2 MACEIÓ Sede do Cartório da
02ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

14 102

3 MACEIÓ Sede do Cartório da
03ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

61 310

5 VIÇOSA Sede do Cartório da
05ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

13 87

6 ATALAIA Sede do Cartório da
06ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

20 109

7 CORURIPE Sede do Cartório da
07ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

13 97

8 PILAR Sede do Cartório da
08ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

21 97

9 MURICI Sede do Cartório da
09ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

10 69

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS Sede do Cartório da
10ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

21 129

11 PÃO DE AÇÚCAR Sede do Cartório da
11ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

20 60

12 PASSO DE CAMARAGIBE Sede do Cartório da
12ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

15 50

13 PENEDO Sede do Cartório da
13ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

21 103

14 PORTO CALVO Sede do Cartório da
14ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

13 52

15 RIO LARGO Sede do Cartório da
15ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

29 151

16 SÃO JOSÉ DA LAJE Sede do Cartório da
16ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

14 70

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE Sede do Cartório da
17ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

8 59

18 SÃO MIGUEL DOS CAM-
POS 

Sede do Cartório da
18ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

16 102

19 SANTANA DO IPANEMA Sede do Cartório da
19ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

19 103

20 TRAIPU Sede do Cartório da
20ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

15 49

21 UNIÃO DOS PALMARES Sede do Cartório da
21ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

20 134

22 ARAPIRACA Sede do Cartório da
22ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

31 228

26 MARECHAL DEODORO Sede do Cartório da
26ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

18 101

27 MATA GRANDE Sede do Cartório da
27ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

6 45

47
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28 QUEBRANGULO Sede do Cartório da
28ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

10 42

29 BATALHA Sede do Cartório da
29ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

8 45

31 MAJOR ISIDORO Sede do Cartório da
31ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

6 36

33 MACEIÓ Sede do Cartório da
33ª ZE 

Cartório
Eleitoral

6 6

34 TEOTÔNIO VILELA Sede do Cartório da
34ª ZE 

Cartório
Eleitoral

23 124

37 PORTO REAL DO COLÉ-
GIO 

Sede do Cartório da
37ª ZE 

Cartório
Eleitoral

21 60

39 ÁGUA BRANCA Sede do Cartório da
39ª ZE 

Cartório
Eleitoral

13 61

40 DELMIRO GOUVEIA Sede do Cartório da
40ª ZE 

Cartório
Eleitoral

19 81

44 GIRAU DO PONCIANO Sede do Cartório da
44ª ZE 

Cartório
Eleitoral

15 102

45 IGACI Sede do Cartório da
45ª ZE 

Cartório
Eleitoral

12 51

46 CACIMBINHAS Sede do Cartório da
46ª ZE 

Cartório
Eleitoral

9 45

47 CAMPO ALEGRE Sede do Cartório da
47ª ZE 

Cartório
Eleitoral

21 110

48 BOCA DA MATA Sede do Cartório da
48ª ZE 

Cartório
Eleitoral

16 82

49 SÃO SEBASTIÃO Sede do Cartório da
49ª ZE 

Cartório
Eleitoral

12 63

50 MARAVILHA Sede do Cartório da
50ª ZE 

Cartório
Eleitoral

18 72

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA Sede do Cartório da
51ª ZE 

Cartório
Eleitoral

13 74

53 JOAQUIM GOMES Sede do Cartório da
53ª ZE 

Cartório
Eleitoral

21 99

54 MACEIÓ Sede do Cartório da
54ª ZE 

Cartório
Eleitoral

10 57

55 MACEIÓ Sede do Cartório da
55ª ZE 

Cartório
Eleitoral

19 131

48
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ANEXO I-F

DISTRIBUIÇÃO DE ENVELOPES NAS SEDES DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS

Zona Município Envelope 1 Extras Envelope 2 Extras Total

1 MACEIÓ 28 2 54 2 86
2 MACEIÓ 36 2 58 2 98

3 MACEIÓ 0 0 61 2 63

5 CAJUEIRO 0 0 7 2 9

5 MAR VERMELHO 1 2 2 2 7

5 PINDOBA 1 2 2 2 7

5 VIÇOSA 0 0 7 2 9

6 ATALAIA 0 0 14 2 16

6 CAPELA 0 0 6 2 8

7 CORURIPE 0 0 13 2 15

7 FELIZ DESERTO 1 2 2 2 7

8 COQUEIRO SECO 3 2 4 2 11

8 PILAR 0 0 17 2 19

8 SANTA LUZIA DO NORTE 3 2 3 2 10

8 SATUBA 0 0 4 2 6

9 BRANQUINHA 0 0 3 2 5

9 MESSIAS 5 2 5 2 14

9 MURICI 0 0 8 2 10

10 PALMEIRA DOS    ÍNDIOS 0 0 23 2 25

11  OLHO D’ÁGUA DAS FLORES 6 2 7 2 17

11 PALESTINA 0 0 2 2 4

11 PÃO DE AÇÚCAR 0 0 18 2 20

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE 3 2 4 2 11

12 PASSO DE CAMARAGIBE 0 0 10 2 12

12 PORTO DE PEDRAS 4 2 5 2 13

12 SÃO MIGUEL
DOS MILAGRES

0 0 5 2 7

13 PENEDO 0 0 22 2 24

13 PIAÇABUÇU 5 2 6 2 15

14 JACUÍPE 1 2 2 2 7

14 JAPARATINGA 6 2 7 2 17

14 JUNDIÁ 1 2 2 2 7

14 MARAGOGI 12 2 12 2 28

14 PORTO CALVO 0 0 13 2 15

15 RIO LARGO 0 0 29 2 31

16 COLÔNIA LEOPOLDINA 7 2 7 2 18
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16 IBATEQUARA 0 0 7 2 9

16 SÃO JOSÉ DA LAJE 0 0 7 2 9

17 BARRA DE SANTO
ANTÔNIO

4 2 5 2 13

17 PARIPUEIRA 3 2 4 2 11

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE 0 0 8 2 10

18 JEQUIÁ DA PRAIA 2 2 3 2 9

18 ROTEIRO 2 2 3 2 9

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 0 0 16 2 18

19 CARNEIROS 3 2 4 2 11

19 OLIVENÇA 0 0 5 2 7

19 SANTANA DO IPANEMA 0 0 15 2 17

20 CAMPO GRANDE 8 2 8 2 20

20 TRAIPU 0 0 15 2 17

21 SANTANA DO MUNDAÚ 0 0 4 2 6

21 UNIÃO DOS PALMARES 0 0 19 2 21

22 ARAPIRACA 0 0 33 2 35

26 BARRA DE SÃO MIGUEL 2 2 3 2 9

26 MARECHAL DEODORO 0 0 19 2 21

27 CANAPI 5 2 5 2 14

27 MATA GRANDE 0 0 6 2 8

28 BELÉM 6 2 7 2 17

28 CHÃ PRETA 3 2 4 2 11

28 PAULO JACINTO 0 0 4 2 6

28 QUEBRANGULO 0 0 6 2 8

29 BATALHA 0 0 5 2 7

29 BELO MONTE 3 2 4 2 11

29 JACARÉ DOS HOMENS 0 0 3 2 5

29 MONTEIRÓPOLIS 1 2 2 2 7

31 CRAÍBAS 6 2 7 2 17

31 MAJOR ISIDORO 0 0 7 2 9

33 MACEIÓ 27 2 37 2 68

34 JUNQUEIRO 0 0 12 2 14

34 TEOTÔNIO VILELA 0 0 11 2 13

37 IGREJA NOVA 8 2 8 2 20

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE 3 2 4 2 11

37 PORTO REAL DO COLÉGIO 0 0 15 2 17

37 SÃO BRÁS 0 0 6 2 8

39 ÁGUA BRANCA 0 0 7 2 9

39 INHAPI 5 2 6 2 15

39 PARICONHA 0 0 6 2 8

40 DELMIRO GOUVEIA 6 2 26 2 36

40 OLHO D’ÁGUA DO
CASADO

2 2 3 2 9

40 PIRANHAS 5 2 6 2 15
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44 GIRAU DO PONCIANO 0 0 10 2 12

44 JARAMATAIA 2 2 3 2 9

44 LAGOA DA CANOA 0 0 6 2 8

45 COITÉ DO NÓIA 3 2 4 2 11

45 IGACI 0 0 12 2 14

45 TAQUARANA 3 2 4 2 11

46 CACIMBINHAS 0 0 4 2 6

46 DOIS RIACHOS 0 0 5 2 7

46 ESTRELA DE ALAGOAS 9 2 10 2 23

46 MINADOR DO NEGRÃO 2 2 3 2 9

47 CAMPO ALEGRE 0 0 8 2 10

47 LIMOEIRO DE ANADIA 0 0 13 2 15

48 ANADIA 0 0 10 2 12

48 BOCA DA MATA 0 0 7 2 9

48 MARIBONDO 4 2 4 2 12

48 TANQUE D'ARCA 3 2 3 2 10

49 FEIRA GRANDE 5 2 7 2 16

49 SÃO SEBASTIÃO 0 0 12 2 14

50 MARAVILHA 0 0 6 2 8

50 OURO BRANCO 0 0 4 2 6

50 POÇO DAS TRINCHEIRAS 0 0 8 2 10

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA 0 0 7 2 9

51 SENADOR RUI PALMEIRA 0 0 6 2 8

53 CAMPESTRE 0 0 3 2 5

53 FLEXEIRAS 0 0 6 2 8

53 JOAQUIM GOMES 0 0 7 2 9

53 NOVO LINO 0 0 5 2 7

54 MACEIÓ 29 2 42 2 75

55 ARAPIRACA 0 0 19 2 21
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ANEXO I-G

ELEIÇÕES 2020 PLANEJAMENTO LOGÍSTICO DISTRIBUIÇÃO DE URNAS E CABINAS DE
VOTAÇÃO 

(   )1º TURNO: 15.11.2020                                             (   )2º TURNO: 29.11.2020 

Zona: Município: 

Responsável no Cartório Eleitoral: Telefone para contato: 

Quantos Locais de Votação? Rota  de  entrega  compartilhada  com  outro
município? ( ) Sim ( ) Não 

Quantos roteiros para entrega? 

Detalhes do roteiro em anexo 

Alterações  no  roteiro  precisam  de  ordem
expressa do Chefe Cartório ( ) Sim ( ) Não 

Horário para início do recolhimento: Previsão de horário para entrega no 1º local de
votação: 

RECOLHIMENTO DE ENVELOPES E URNAS 

Para  recolhimento  dos  envelopes  o  cartório  fará

uso  de  aplicativos  de  mensagens  ou  SMS  para

notificar à empresa? ( ) Sim ( ) Não 

Ponto de espera para início do recolhimento: 

Observações: .................................................................................................................................................

......................... .............................................................................................................................................

................................................... ...................................................................................................................

............................................................................. .........................................................................................

....................................................................................................... 

Responsável pelas informações: Data:

Assinatura: 

Fiscal do Contrato – Cartório Eleitoral                    

(   ) Aprovo   (   ) Desaprovo 

Data:

Matrícula: 

Assinatura: 

Responsável pela Empresa Contratada: Data: 

Cargo:

Assinatura: 

PODER JUDICIÁRIO
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                         ANEXO I-H

                                        DETALHAMENTO DE ROTEIRO

ROTEIRO01
Município: ................................................................................................................…

TOTAL DE LOCAIS TOTAIS DE SEÇÕES RESPONSÁVEL DA ZONA/CONTATO

 

  1

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  2

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

  3

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 
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  4

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  5

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

 6

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  7

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  8

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 
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  9

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  10

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

Observações: ...............................................................................................................................................

........................ ............................................................................................................................................

.................................................. ..................................................................................................................

............................................................................ 
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ANEXO II

CONTRATO Nº XX/2020
Processo nº 0010887-75.2019.6.02.8000

MINUTA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COM A EMPRESA _________. 

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 -
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu  Presidente, Desembargador  Pedro  Augusto
Mendonça  de  Araújo,  brasileiro,  casado,  Magistrado,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº
105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº  039.674.504-06, 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 na 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, 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 transporte de urnas eletrônicas, envelo-
pes para apuração, cabinas de votação, bem como o fornecimento de envelopes, conforme o
edital de licitações e seus anexos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução
encontram-se descritas nos ANEXOS I e I-A e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico nº
XX/2020, que passa a fazer parte integrante do presente Termo, independente de transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO –  Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de
empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços de distribuição serão realizados em três etapas:
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d) a primeira consiste na distribuição de urnas e cabinas — coleta das ur-
nas eletrônicas e cabinas nos Locais de Armazenamento para entrega nos Lo-
cais de Votação. Esse transporte será municipal, para os municípios onde exis-
tem Locais de Armazenamento, ou intermunicipal, para os municípios sem Lo-
cal de Armazenamento;

e) a segunda é relativa à coleta de envelopes lacrados nos Locais de Vo-
tação para entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas Apuradoras,
conforme o caso, podendo ainda esse transporte ser municipal, intermuni-
cipal ou ambos (municipal seguido de intermunicipal); 

f) a terceira  trata do recolhimento das caixas de urnas eletrônicas e
dos volumes de materiais de apuração, acondicionados em envelopes com
até 12 unidades, para entrega nas juntas eleitorais.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  Os  períodos  de  cada  etapa  por  turno  de  Eleição  são  os
seguintes:

a) 1º Turno e 2º Turno, se houver (somente Capital): 

• Distribuição de urnas e cabinas: véspera da Eleição; 

• Recolhimento de envelopes: dia da Eleição, após o término da votação; e 

• Recolhimento de urnas: dia da Eleição, após o término da votação e recolhi-

mento dos envelopes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Segue abaixo a descrição da Primeira Etapa – Distribuição de
Urnas e Cabinas:

Objetivo
Recolhimento das  urnas eletrônicas  e cabinas de  votação
nos Locais de Armazenamento para entrega nos Locais de
Votação,  de  acordo  com  os  quantitativos  estimados  no
Anexo I-B. 

Data do recolhimento do
material

Véspera  das  Eleições,  1º  e  2º  Turno,  se  houver
(somente na Capital).

Horário

1.  Conforme  Anexo  I-G,  mediante  reunião  entre  o
Chefe  de  Cartório  e  representante  da  contratada,
sendo recomendado a distribuição entre às 8h e 14h.
2. Poderá haver modificações, neste caso, de acordo
com o planejamento logístico do Cartório  Eleitoral,  a
ser combinado e entregue à contratada, em reuniões
específicas,  com  cópia  à  Gestão  Contratual,  respei-
tando-se o limite de 6(seis) horas para a conclusão da
distribuição de urnas, uma vez iniciada a operação. 
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Locais de coleta

Nos Locais de Armazenamento definidos pelas zonas
eleitorais,  conforme  relação  contida  no  anexo I-B,
podendo sofrer  alterações pontuais,  em geral  sem
alterações quantitativas significantes, que serão de-
vida e oportunamente comunicadas quando da sua
ocorrência à contratada, pela Gestão Contratual. 

Local de entrega

Nos Locais de Votação, segundo as quantidades esti-
madas no Anexo I-C, e que serão atualizadas e forneci-
das  à  contratada,  em formato final,  em até 30 dias
antes da realização do 1º turno, podendo sofrer alter-
ações  pontuais,  em razão  de  caso  fortuito  ou  força
maior,  que  serão  devida  e  oportunamente  comuni-
cadas  quando  de  sua  ocorrência  à  contratada,  pela
Gestão Contratual.

Responsável pela
entrega nos locais de

coleta

Servidor  do  Cartório  Eleitoral  ou  do  TRE-AL,  bem
como pessoal  autorizado pela  Justiça  Eleitoral,  nos
Locais de Armazenamento da Zona Eleitoral. 

Responsável pela
recepção nos locais de

entrega

Coordenadores de local ou pessoal  autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Segue abaixo a descrição da Segunda Etapa – Recolhimento de
Envelopes:

Objetivo
Coleta  de envelopes,  para  entrega  nos  Pontos  de
Transmissão e/ou Juntas Apuradoras. 

Data Dia  das  Eleições  –  1º  e  2º  Turno,  se  houver
(somente Capital). 

Horário

Com início às 17h e 15min e prazos de entrega con-
forme abaixo: Transporte municipal: 1 hora, contada
a partir do recolhimento; Transporte intermunicipal:
2 horas, contada a partir do recolhimento do último
envelope  do  município  de  origem;  O  Cartório
Eleitoral  poderá  se  valer  de  aplicativos  de  men-
sagem ou SMS para registrar o término da votação
de cada Local de Votação, e assim também notificar
à empresa, onde esta terá, a partir de então, 30 min
para recolhimento dos envelopes daquele Local de
Votação,  devendo  essa opção ser  ajustada  com a
empresa, conforme reunião prévia. 

Local de recolhimento Locais  de  votação,  conforme  locais  de  entrega  da
etapa anterior. 

Local de entrega

Conforme logística do Cartório Eleitoral, o endereço de
entrega poderá ser em um Ponto de Transmissão no
próprio município ou em município distinto pertencente
à Zona Eleitoral,  e/ou Junta  Apuradora,  localizada no
próprio município ou em município pertencente à Zona
Eleitoral, conforme cenários abaixo 
Cenário  1.  Para  os  municípios  onde  haja  Ponto  de
Transmissão e Junta Apuradora, mas em endereços dis-
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tintos,  deverão  ser  entregues  primeiro  os  envelopes
destinados aos Ponto de Transmissão (transporte mu-
nicipal) e em seguida os envelopes destinados à Junta
Apuradora (transporte municipal), sendo utilizado para
tanto o mesmo veículo; 
Cenário 2. Para municípios onde haja Pontos de Trans-
missão mas não haja Junta Apuradora deverão ser en-
tregues os envelopes destinados ao Ponto de Transmis-
são (transporte municipal) e em seguida os envelopes
da Junta Apuradora (transporte intermunicipal); 
Cenário  3. Para  municípios  onde  não  haja  Ponto  de
Transmissão todos os envelopes serão entregues em
ponto  de  transmissão  (transporte  intermunicipal)
seguido  de  entrega  dos  demais  envelopes  na  junta
eleitoral (transporte intermunicipal) ou então todos os
envelopes  serão  entregues  diretamente  na  junta
eleitoral (transporte intermunicipal). 

Responsável pela
entrega nos locais de

coleta

Coordenadores de local ou pessoal  autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

Responsável pela
recepção nos locais de

entrega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Pontos de
Transmissão e Juntas Apuradoras da Zona Eleitoral. 

- Especificidades da etapa de recolhimento de envelopes

Para  os  transportes  municipais.  A  empresa  deverá  fazer  tantos  trajetos  quanto  forem
necessários entre os Locais de Votação e o Ponto de Transmissão/Junta Apuradora, de forma
a  evitar  a  utilização  de  roteiros  preestabelecidos  fixos  e  que  dificultem  ou  atrasem  o
processamento  de  resultados.  Deverá  ser  respeitado,  no  entanto,  o  limite  de  1  (um)
recolhimento por Local de Votação. Para os transportes municipais seguidos de transporte
intermunicipal. Nos municípios onde a empresa fizer uso de mais de um veículo, o transporte
intermunicipal poderá ser feito em veículo  único, ou seja, com “transbordo” de envelopes
entre os veículos do município de origem, para concentração em um único transporte com
destino  ao  Ponto  de  Transmissão  e/ou  Junta  Apuradora,  devendo  porém o  “transbordo”
ocorrer  em um Ponto de  Transmissão,  acompanhado por  servidor  da Justiça  Eleitoral  ou
designado pelo Juiz Eleitoral. 

- EXEMPLOS DE CENÁRIOS 

- Cenário 1 – Maceió - Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação próximos
ao Ponto de Transmissão do Grupo Escolar Tavares Bastos (conforme definido pelo Cartório
Eleitoral),  entrega  de  parte  de  envelopes  no  Tavares  Bastos e  em seguida  entrega  dos
demais envelopes na Junta Apuradora (deslocamento municipal com parada).

Cenário 2 – Jaramataia – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação do
município de Jaramataia e entrega de parte desses envelopes no Ponto de Transmissão, no
próprio  município,  e  em seguida concentração dos envelopes em um único  veículo  para
deslocamento para a sede do Cartório Eleitoral (Girau do Ponciano) para entrega dos demais
envelopes (deslocamento municipal, seguido de deslocamento intermunicipal). 
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Cenário 3 – Cajueiro – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de Cajueiro
e  em  seguida  deslocamento  para  a  Junta  Apuradora,  em  Viçosa  (deslocamento
intermunicipal). 

Cenário 3 – Tanque d’Arca – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de
Tanque  d’Arca  e  deslocamento  para  o  Ponto  de  Transmissão  em Maribondo  (transporte
intermunicipal),  e  em seguida  deslocamento  para  a  Junta  Apuradora  em Boca  da  Mata
(deslocamento intermunicipal continuado). 

PARÁGRAFO QUARTO – Segue abaixo a descrição da Terceira Etapa – Recolhimento de
Urnas:

Objetivo Recolhimento das urnas eletrônicas.

Data Dia  das  Eleições  –  1º  e  2º  Turno,  se  houver  (so-
mente Capital). 

Horário Com início às 17h e 30min e término até 4 horas após
o  encerramento  da  votação  no  respectivo  local  de
votação,  aferidos  conforme  início  da  etapa  anterior
(Recolhimento de Envelopes). 

Local de recolhimento Locais de Votação, local de entrega da Etapa de Dis-
tribuição das Urnas 

Local de entrega Nos  Locais  de  Armazenamento,  local  de  coleta  da
Etapa de Distribuição das Urnas. 

Responsável pela
entrega nos locais de

coleta

Coordenadores de local ou pessoal  autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

Responsável pela
recepção nos locais de

entrega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Locais de

Armazenamento da Zona Eleitoral. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada
o valor de R$ XX (XXXXX).

PARÁGRAFO PRIMEIRO –  Considerando o valor  acima mencionado, o valor total deste
Contrato perfaz a importância de R$_____(__________), sendo R$______(__________), para o
primeiro turno e R$______(__________), para o segundo turno, se houver.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos,
encargos trabalhistas, previdenciários e sociais e custos operacionais em geral.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, por turno de votação, no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, após o devido
atesto pela Gestão/Fiscalização, desde que os serviços estejam em conformidade
com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável à Contratada.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será realizado mediante ordem bancária de
crédito em favor  da Contratada,  que,  para tanto,  deverá fazer  constar  em sua
proposta seus dados bancários.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanha-
da da documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para regu-
larização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresenta-
ção.

PARÁGRAFO QUARTO - Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO - O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tribu-
tos e as contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, modi-
ficada pela de nº 539, de 25/04/2005 e pela 706/2007.

PARÁGRAFO SEXTO - Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante pelo Re-
gime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela Microem-
presa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, median-
te comprovação da opção ou se encontre em uma das situações elencadas no art. 3º da IN
SRF nº 480/2004 e suas alterações posteriores.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de
emissão de notas fiscais.

PARÁGRAFO OITAVO  - 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 efe-
tivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplica-
ção da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:

EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – 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° 167864 (Pleitos Eleitorais) e
Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

                    CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da Contratada:
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a) Efetuar a coleta dos itens conforme descrito em cada etapa, nos ho-
rários e locais ajustados, em veículos utilizados exclusivamente para este
fim;
b) Fornecer recibo em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
discriminando as quantidades transportadas em cada etapa, no ato da co-
leta;
c) Entregar as urnas eletrônicas, volumes de cabinas de votação, volu-
mes de mídias de votação e volumes de materiais de apuração mediante
recibo, nos endereços relacionados pelo Contratante, exclusivamente aos
serventuários  devidamente  designados  pelo  Juiz  Eleitoral  da  respectiva
Zona, conforme descrito neste Termo de Referência;
d) Responder, na forma estabelecida no contrato, pelo inadimplemen-
to de cláusulas contratuais ou quando ocorrer avarias ocasionadas compro-
vadamente por manuseio indevido no trajeto das urnas eletrônicas, mídias
de resultado e demais materiais, ou extravios, por culpa ou dolo da contra-
tada;
e) Adotar as cautelas necessárias para o manuseio e transporte dos
equipamentos; 
f) Cumprir as obrigações derivadas do contrato, quais sejam, encargos
previdenciários, obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comer-
ciais;
g) Cumprir as decisões emanadas da administração do Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Alagoas que visem ao fiel cumprimento do contrato. 
h) Implantar, de forma adequada, a supervisão dos serviços, de modo
a obter uma operação correta e eficaz; 
i)        Comunicar à Fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade de ca-
ráter urgente e prestar os esclarecimentos que a referida Fiscalização jul-
gar necessários;
j)       Fornecer ao contratante, em prazo não superior a 20 (vinte dias)
após a contratação, o plano logístico da distribuição das urnas eletrônicas,
mídias de resultado, materiais de votação e expediente;
k) Expor a logística dos trabalhos aos agentes da Justiça Eleitoral (ser-
vidores, Juízes e Membros do Tribunal), em momentos distintos, na forma
determinada pelo Contratante;
l)       Solicitar ao contratante os endereços dos locais de coleta e entrega
das urnas eletrônicas, por Zona e Seção Eleitoral, bem como a sua respec-
tiva quantidade, devendo ainda, a contratada requerer a lista supramenci-
onada em um prazo mínimo de 05 (cinco) dias que antecedam o transporte
das urnas eletrônicas, em função da probabilidade de haver mudanças nos
locais onde funcionarão as seções eleitorais;
m) Dispor de pelo menos um supervisor/coordenador na região para
atendimento à Zona Eleitoral, podendo este ser compartilhado com outras
zonas eleitorais, que possa intervir na logística direta de distribuição e re-
colhimento e que esteja desvinculado do quadro de motoristas e carrega-
dores; 
n) Munir os condutores dos veículos envolvidos na operação com apa-
relhos celulares, bem como todos os responsáveis nos locais de apoio, em
todas as sedes das Zonas Eleitorais. O uso dos telefones celulares, nos li-
mites da contratação, fica restrito ao recebimento de chamadas pagas na
sua origem, não se responsabilizando o Tribunal por qualquer ligação origi-
nada do aparelho durante o período da contratação ou mesmo recebida na
modalidade “a cobrar”; 
o) Fornecer ao TRE-AL uma relação contendo nome dos condutores e
identificação dos veículos (modelo, marca, ano de fabricação, placa) que

Minuta alterada (0764430)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 492



                           PODER JUDICIÁRIO
                        TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

                           PODER JUDICIÁRIO
                        TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

serão utilizados em cada etapa da operação. 
p) Indicar  preposto,  a  quem a Fiscalização dirigir-se-á  para  resolver
questões vinculadas à execução dos serviços;
q) Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identifi-
cados.

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 OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a) Permitir o acesso dos empregados da contratada às suas dependências
para execução de serviços referentes ao objeto contratado, quando necessá-
rio;
b)  Prestar as informações e os esclarecimentos correlatos aos serviços,
que venham a ser solicitados pela Contratada;
c)  Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu
bom desempenho, segundo os princípios da eficiência e da eficácia;
d) Aceitar o preposto indicado pela contratada;
e) Observar as condições gerais de aceitação quanto a peso, dimensões e
outras estabelecidas pela Contratada;
e) Apresentar à Contratada cronograma para realização da coleta e da en-
trega das urnas eletrônicas, incluindo a indicação dos respectivos locais de
coleta e entrega;
f) Fornecer e emitir recibos discriminando a quantidade de urnas eletrôni-
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cas, mídias de resultado e materiais e que forem entregues à Contratada,
nos quais o signatário aporá por extenso o nome juntamente com o número
de um documento de identificação pessoal;
g) Fiscalizar, por meio dos Gestores designados pela Presidência, com apoio
da Fiscalização, a execução dos serviços. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

 A vigência do contrato será a partir da assinatura, até 30 de novembro do ano em
curso, considerando o prazo para pagamento.

CLÁUSULA DEZ – 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 ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A Contratada estará sujeita às penalidades estabelecidas na legislação
que disciplina as licitações e contratações públicas (Leis nº 8.666/93 e 10.520/02),
nos seguintes termos:

a) Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93:
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a.1) O  atraso injustificado  no início da execução dos serviços sujeitará a
Contratada,  a  juízo  do  Contratante,  à  multa  de  5%  do  valor  total  do
contrato, por turno de votação. A execução terá início com a arrumação das
urnas para distribuição aos locais de votação.

a.2) O atraso injustificado, ou de justificativa não aceita pela Administra-
ção, em relação a coleta ou entrega dos itens contratados, em qualquer
etapa, sujeitará a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 2% sobre
preço unitário de coleta ou entrega do item, por tempo superior a 30 minu-
tos, incidindo em tantos quantos forem os volumes coletados ou entregues
em atraso, por turno de votação.

b) Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial
do contrato, o Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades:

b.1) Advertência;

b.2) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial
do mesmo;
b.3) Suspensão temporária  de participar em licitação e impedimento de
contratar com o TRE-AL;
b.4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra-
ção Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderá a Administração considerar inexecução total ou
parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior
a 2 dias para as atividades preparatórias, 5 horas para as todas as etapas dos
serviços, à exceção da etapa II, cujo prazo será considerado para tanto se supe-
rior a 2 horas, na entrega, coleta ou na regularização de eventuais vícios.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa,  ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas
neste edital e das demais cominações legais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As penalidades serão aplicadas na forma da
legislação específica e de acordo com as normas regulamentares da Secretaria
do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  assegurando-se  à  Contratada, em
qualquer hipótese, os benefícios da ampla defesa e do contraditório.

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.
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PARÁGRAFO SEXTO - A contratada, 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 8.666/93.

PARÁGRAFO OITAVO - Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à contratada.

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.

PARÁGRAFO TREZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente contratação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

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.

PARÁGRAFO 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 TREZE - 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 QUATORZE – DA GESTÃO CONTRATUAL E  FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A gestão do contrato ficará a cargo de servidores Leonardo Luiz dos
Santos  Pereira  e  Neilton  Souza  Silva  Júnior,  que  promoverão  o
acompanhamento da execução dos serviços, ficando a fiscalização a cargo dos
Chefes  de  Cartório  ou  outros  servidores  designados  pela  Presidência  do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO  ÚNICO  -  À  Gestão  e  Fiscalização  do  contrato,  dentre  outras
atribuições previstas na Resolução nº 15.787/2017 ou outro instrumento legal
que a substitua, compete:

a) Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de entrega das ur-
nas eletrônicas, por Zona e Seção Eleitoral, pontos de transmissão
e juntas apuradoras.

b) Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for necessário
para viabilizar o pagamento na forma prevista no contrato.

c) Comunicar à Administração eventual descumprimento de cláusula
contratual.

d) Propor, de forma fundamentada, em caso de descumprimento de
cláusula contratual, as penalidades cabíveis.

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal 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 devidamente assinado.

                    Maceió, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL 
               Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
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                Presidente 

Pela Empresa 
           

Representante da empresa
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ANEXO III

Pregão Eletrônico nº XX/2020

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de 
Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone 
Fax
E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim (  ) Não
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ANEXO IV

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS (modelo)

1º TURNO

Etapa 1 – Envio de Urnas e Cabinas de Votação

Descrição Tipo  do
transporte

Área Locais Média  de
Volumes  Por
Local

Volumes
Estimados

Roteiros Veículos Valor Unitário Valor total

Distribuição  de  Urnas  e
Cabinas  de Votação dos
Locais  de
Armazenamento para os
Locais de Votação

Municipal Urbana 624 7,12 4,442 0 0

Rural 90 4,64 418 0 0

Intermunicipal Urbana 249 6,19 1.542 0 0

Rural 43 4,47 192 0 0

Total (Etapa 1)

Etapa 2 – Recolhimento de Envelopes

Descrição Tipo  do
transporte

Área Locais Média  de
Volumes  Por
Local

Volumes
Estimados

Roteiros Veículos Valor Unitário Valor total

Recolhimento  de
Envelopes nos Locais de
Votação  para  entrega
nos  Pontos  de
Transmissão e/ou Juntas
Apuradoras

Cenário  1
(com  PTJE¹  e
com JA²)

Urbana 601 1,24 743 0 0

Rural 85 1,08 92 0 0

Cenário  2
(com  PTJE  e
sem JA²)

Urbana 151 1,83 277 0 0

Rural 29 2,00 58 0 0

Cenário  3
(sem  PTJE  e
sem JA)

Urbana 121 1,03 125 0 0

Rural 19 1,00 19 0 0

Total (Etapa 2)

M
inuta alterada (0764430)         S

E
I 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 500



Etapa 3 – Recolhimento de Urnas

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de
Volumes Por

Local

Volumes
Estimados

Roteiros Veículos Valor Unitário Valor total

Recolhimento de Urnas Municipal Urbana 624 6,12 3.817 0 0

Rural 90 3,64 328 0 0

Intermunicipal Urbana 249 5,19 1.293 0 0

Rural 43 3,47 149 0 0

Total (Etapa 3)

Fornecimento de Envelopes

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de
Volumes Por

Local

Volumes
Estimados

Roteiros Veículos Valor Unitário Valor total

Fornecimento de
Envelopes³ para o PTJE e

JA

Tipo 1 NA 278 1,00  370 NA

Tipo 2 NA 1.036 1,00 1.250 NA

Total (Etapa 1)
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2º TURNO

Etapa 1 – Envio de Urnas e Cabinas de Votação

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de
Volumes Por

Local

Volumes
Estimados

Roteiros Veículos Valor Unitário Valor total

Distribuição  de  Urnas  e
Cabinas  de Votação dos
Locais  de
Armazenamento para os
Locais de Votação

Municipal Urbana 230 7,17 1.649 0 0 0,00

Total (Etapa 1)

Etapa 2 – Recolhimento de Envelopes

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de
Volumes Por

Local

Volumes
Estimados

Roteiros Veículos Valor Unitário Valor total

Recolhimento  de
Envelopes nos Locais de
Votação  para  entrega
nos  Pontos  de
Transmissão e/ou Juntas
Apuradoras

Cenário  1
(com  PTJE  e
com JA)

Urbana 230 1,56 359 0 0 0,00

Total (Etapa 2)

Etapa 3 – Recolhimento de Urnas

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de
Volumes Por

Local

Volumes
Estimados

Roteiros Veículos Valor Unitário Valor total

Recolhimento de Urnas Municipal Urbana 230 6,17 1.418 0 0 0,00
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Total (Etapa 3)

Etapa 4 – Fornecimento de Envelopes

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de
Volumes Por

Local

Volumes
Estimados

Roteiros Veículos Valor Unitário Valor total

Fornecimento de
Envelopes para o PTJE e

JA

Tipo 1 NA 118 1,00 126 NA 0,00

Tipo 2 NA 241 1,00 251 NA 0,00

Total (Envelopes)

Total 1º turno

Total 2º turno

Total Geral (1º e 2º Turno)

1) PJTE: Ponto de Transmissão da Justiça Eleitoral
2) JA: Junta Apuradoras
3) Envelopes: Quantidade total estimada é definida pela quantidade necessária a ser consumida por cada local de votação mais envelope reserva.
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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 setembro de 2020.
À AJ-DG, com a minuta alterada.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 16/09/2020, às 18:19, 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
0764431 e o código CRC 29BE6A68.

0010887-75.2019.6.02.8000 0764431v1
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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 setembro de 2020.
 
Senhor Secretário de Administração,
 
 
De volta a esta AJ-DG os presentes autos

eletrônicos,  após as diligências recomendadas no Despacho
AJ-DG (0749446), desta feita para análise da minuta do edital
de licitação (0764430) que objetiva a contratação de empresa
para transporte de urnas nestas Eleições 2020.

Nesta análise, reafirma-se a necessidade de se
efetuar os seguintes aperfeiçoamento na minuta do edital: 

a) ajustar o termo final da vigência do
contrato ao novo calendário eleitoral
determinado pela EC nº 107/2020 (item
2.1 da minuta do edital, 14 do TR e
cláusula nona da minuta do contrato, e
onde mais for necessário);
b) Alterar a menção ao Decreto nº
5.450/05, na minuta do contrato.

 
Em face das  alterações implementadas após o

Parecer nº 1.527 (0749708), seguem aos autos paralelamente
à ACAGE, para ciência.

  
 Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 17/09/2020, às 15:46, 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
0764903 e o código CRC 77178A31.
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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 setembro de 2020.
Retornem os autos à SLC, para promover os ajustes

reiterados pelo Sr. Assessor Jurídico, no Despacho AJ-
DG 0764903.

No que respeita ao termo final da vigência, alterar
na minuta do contrato e onde for preciso, de 30 de novembro
para 31 de deszembro de 2020,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/09/2020, 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
0765036 e o código CRC B89BB5B3.

0010887-75.2019.6.02.8000 0765036v1
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MinutaMinuta

PROCESSO Nº 0010887-75.2019.6.02.8000
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 para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração,
cabinas  de  votação,  bem  como  o  fornecimento  de  envelopes,  tudo  de  acordo  com
requisição promovida pela Comissão de Eleições desta Corte.

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

1- DO OBJETO 

1.1. O presente Pregão tem por objeto  a contratação de empresa para
transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como
o fornecimento de envelopes, 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 31
de dezembro de 2020, 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

1
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Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

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

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

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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 pro-
cesso 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 ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administra-
tivas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e asses-
soramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hie-
rárquica 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 ane-
xos;

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

2
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d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

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

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

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabi-
litado 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 Gover-
no Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certifica-
do digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Bra-
sil.

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 efe-
tuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, in-
clusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por 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 informa-
ção, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
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4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação

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

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

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigi-
dos 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 do-
cumentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e traba-
lhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

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

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 en-
tre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimen-
tos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos obje-
tos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevale-
cerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no siste-
ma eletrônico, dos seguintes campos:
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a) Valor global dos serviços por turno de eleição, em algarismo e por extenso,
sendo permitidas apenas duas casas após a vírgula;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especifi-
cações constantes nos anexos deste Edital.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contra-
tada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos 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 nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao
erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na exe-
cução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

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 Edi-
tal, 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.
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7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo 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 ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL (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 dis-
puta “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, fin-
do 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 or-
denará 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 lici-
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tantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lan-
ce 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, admi-
tir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fecha-
do atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrên-
cia ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Eco-
nomia;

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 recep-
ção 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. 

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 pro-
posta.

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 se-
guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 
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7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvi-
mento 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 en-
caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

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 jul-
gamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classi-
ficada 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 Normati-
va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassifi-
cação. 

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 por turno de eleição,  determinado
pela SEIC do TRE/AL, após efetuar pesquisa de mercado, sendo R$ 957.461,81
(novecentos  e  cinquenta  e  sete  mil,  quatrocentos  e  sessenta  e  um reais  e
oitenta e um centavos), para o 1º turno de eleição, e R$ 291.264,73 (duzentos e
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noventa  e  um  mil,  duzentos  e  sessenta  e  quatro  reais  e  setenta  e  três
centavos),  para  o  2º  turno  de  eleição,  resultando  no  montante  de  R$
1.248.726,54 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e vinte e
seis reais e cinquenta e quatro centavos), para contratação dos serviços.

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, ir-
risórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele re-
nuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para afe-
rir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indí-
cios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realiza-
ção de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente po-
derá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas
de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

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) ho-
ras, 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 formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrôni-
co, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem pre-
juízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da
proposta.

8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e a Planilha de Formação de Preços, con-
forme modelo constante no Anexo IV, 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 III.
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8.7.1.  Também deverá ser encaminhada pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Planilha de Formação
de Preços, constante do Anexo IV, devidamente preenchida.

8.8.                  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,  informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subse-
quente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme dis-
posto no item 7.24.

8.11. 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 lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de san-
ção 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 pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de 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, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-
tado, por falta de condição de participação.
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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 habili-
tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

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 en-
caminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documen-
tação 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
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 re-
quisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvi-
da 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, ex-
ceto 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.
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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 habilita-
ção:

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 Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da 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, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de docu-
mento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averba-
ção 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: de-
creto 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 apresen-
tação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social,  nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negati-

12

Minuta retificada (0765404)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 519



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do lici-
tante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-
zenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de
pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efei-
to de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente algu-
ma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a do-
cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-
trato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regulari-
zação 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 inscri-
ção nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresen-
tação do balanço patrimonial  e  das demonstrações contábeis do último
exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e tra-
balhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou em-
presa 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 imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tan-
ge 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 públi-
ca, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
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9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes re-
manescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, se-
guir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e tra-
balhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen-
tos exigidos,  o Pregoeiro suspenderá a sessão,  informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.

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
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es)
cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos re-
manescentes.

9.10.3. Qualificação técnica:

9.10.3.1. Atestado (ou declaração) de capacidade técnica, no mínimo
um,  em  nome  do  licitante,  expedido  por  pessoa  jurídica  de  direito
público ou privado, que demonstre aptidão da licitante na execução de
atividades compatíveis com o objeto desta contratação.

a) a  comprovação  da  capacidade  técnica  solicitada  acima  deverá
contemplar a entrega, em um mesmo dia, de um quantitativo mínimo
de 40% (quarenta por cento) do quantitativo total de locais previsto,
ou seja,  entregas em pelo menos 412 (quatrocentos e doze)  locais
com endereços distintos em um mesmo dia. 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira:

9.10.4.1. Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor
exigido para a contratação.

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 de-
verá:

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 ven-
cedor, 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 con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, 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 uni-
tário  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, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os va-
lores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto des-
te Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o jul-
gamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vín-
culo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhis-
ta 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
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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 tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o re-
curso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr 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 de-
mais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarra-
zões 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 interessa-
dos, 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 anterio-
res à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o li-
citante declarado vencedor não assinar o contrato,  não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar 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.
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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 au-
toridade 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 realiza-
ção do certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deve-
rão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.-
br.

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 for-
mais 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 siste-
ma 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 especificações do objeto,
valor e prazo de pagamento, em conformidade com este edital. 
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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 E FISCALIZAÇÃO 

16.1.  A  GESTÃO  do  contrato  ficará  a  cargo  dos  servidores
Leonardo Luiz dos Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior, que promoverão
o acompanhamento da execução dos serviços, ficando a fiscalização a cargo
dos Chefes de Cartório ou outros servidores designados pela Presidência do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

16.2. À  Gestão  e  Fiscalização  do  contrato,  dentre  outras
atribuições previstas na Resolução nº 15.787/2017 ou outro instrumento legal
que a substitua, compete:

a) Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de en-
trega  das  urnas  eletrônicas,  por  Zona  e  Seção  Eleitoral,
pontos de transmissão e juntas apuradoras.
b) Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for
necessário para viabilizar o pagamento na forma prevista
no contrato.
c) Comunicar  à Administração eventual  descumprimento
de cláusula contratual.
d)  Propor,  de  forma  fundamentada,  em  caso  de
descumprimento  de  cláusula  contratual,  as  penalidades
cabí, veis.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. A Contratada estará  sujeita  às penalidades estabelecidas na
legislação que disciplina as licitações e contratações públicas (Leis nº 8.666/93 e
10.520/02), nos seguintes termos:

17.1.1. Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93:

a)  O  atraso  injustificado  no  início  da  execução  dos  serviços  sujeitará  a
Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 5% do valor total do contrato, por
turno  de  votação.  A  execução  terá  início  com a arrumação  das  urnas  para
distribuição aos locais de votação;

b) O atraso injustificado, ou de justificativa não aceita pela Administração, em
relação a coleta ou entrega dos itens contratados, em qualquer etapa, sujeita-
rá a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 2% sobre preço unitário de
coleta ou entrega do item, por tempo superior a 30 minutos, incidindo em tan-
tos quantos forem os volumes coletados ou entregues em atraso, por turno de
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votação.

17.2. 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 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.

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

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

17.5. Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial
do contrato, o Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades: 

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor re-
manescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do
mesmo;
c)  Suspensão  temporária  de  participar  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com o TRE-AL;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

19

Minuta retificada (0765404)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 526



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Pública.

17.6. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial
do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 2
(dois) dias para as atividades preparatórias, 5 horas para as todas as etapas
dos serviços, à exceção da etapa II, cujo prazo será considerado para tanto se
superior a 2 horas, na entrega, coleta ou na regularização de eventuais vícios.

17.7. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

17.8.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

17.9. 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.

17.10.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

17.11.          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.

17.12. 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. 

17.13. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

17.14. 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.

17.15 O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

17.16. O período de atraso será contado em dias corridos.
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17.17. 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.

17.17.1. 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.

17.18. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

17.19. 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 efetuado, por turno de votação, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura,
após o devido atesto pela Gestão/Fiscalização, desde que os serviços estejam em
conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável
à Contratada.

18.2. O  pagamento  será  realizado  mediante  ordem  bancária  de
crédito em favor da Contratada, que, para tanto, deverá fazer constar em sua
proposta seus dados bancários.

18.3. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto
pendente de liquidação qualquer  obrigação financeira que lhe for  imposta,  em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a pedido de
reajustamento de preços ou correção monetária. 

18.4. Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas.

18.5. 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.

18.6. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

18.7. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.
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18.8. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, alocados
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 (Julgamento de
Causas e Gestão Administrativas) -  Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).

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- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão públi-
ca observarão o horário de Brasília – DF.

22.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar er-
ros 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, atribu-
indo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
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22.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

22.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.7. 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.

22.8. 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.

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.10. 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.

22.11. 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.

22.12. 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.

22.13. O Edital e seus anexos  poderão  ser  lidos  na  sala  da COMAP/Seção  de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações da Contratação;
ANEXO I-B – Endereços dos Locais de Armazenamento;
ANEXO I-C – Locais de votação por município;
ANEXO I-D  -  Relação de Pontos de Transmissão – entrega de Envelopes
Tipo 1; 
ANEXO I-E – Relação de Juntas Apuradoras – entrega de Envelopes Tipo 2;
ANEXO I-F – Distribuição de envelopes nas sedes dos cartórios eleitorais;
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ANEXO I-G –  Planejamento logístico – Distribuição de urnas e cabinas de
votação;
ANEXO I-H – Detalhamento do roteiro;
ANEXO II – Minuta de Contrato;
ANEXO III - Modelo de Planilha para contratação;
ANEXO IV – Planilha de Formação de Preços (modelo).

22.14. 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,       en-
velopes para apuração, cabinas de votação e forneci-
mento de envelopes, conforme definido neste Termo
de Referência. 

2. Quantidades estimadas Conforme descritas neste Termo de Referência.

3. Especificação do Objeto Conforme descritos neste Termo de Referência.

4. Justificativa Atender a necessidade logística de transporte de
urnas, material de apuração e demais materiais relativos
às eleições de 2020.

5. Prazos Conforme descritos neste Termo de Referência.

6. Classificação Orçamen-
tária

Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n.º 167864
(Pleitos Eleitorais).

7. Locais Conforme descritos neste Termo de Referência.

8. Unidade Gestora/ Fiscal-
izadora

Gestão: A Cargo dos  servidores  Leonardo  Luiz
dos Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior.

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

Maceió – AL, 07 de julho de 2020.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Leonardo Luiz dos Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior 
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Anexo I-A

ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação  de  empresa(s)  especializada(s)  para  realização  dos
serviços abaixo descritos:

1. transporte das caixas de urnas eletrônicas e de cabinas de votação dos lo-
cais de armazenamento (anexo I-B) para os respectivos locais de votação
(anexo I-C); 

2. coleta de envelopes nos locais de votação (anexo I-C), para entrega nos
Pontos de Transmissão (anexo I-D) e/ou Juntas Apuradoras (anexo I-E), con-
forme o caso;

3. coleta das urnas eletrônicas nos locais de votação (anexo I-C) para re-
torno aos locais de armazenamento (anexo I-B); e 

4. fornecimento de envelopes para o transporte das mídias e materiais de apu-
ração, conforme quantitativos relacionados no anexo I-F.

2. DAS DEFINIÇÕES

Visando a melhor compreensão dos termos utilizados, empregamos
as seguintes definições:

� município-sede:  município  onde  está  localizado  o  cartório  da  respectiva
zona eleitoral;

� município-termo: demais municípios pertencentes à jurisdição de uma zona
eleitoral;

� material de seção eleitoral: cadernos de votação, canetas, folhas de papel,
formulários,  almofadas para  carimbo,  recibos,  sacos plásticos,  envelopes
etc;

� volume de material de apuração: boletins de urna, relatório de zerésima,
boletins de justificativa e ata da seção eleitoral, acondicionado em envelope
próprio e lacrado;

� volume de mídia de resultado: Mídias de Resultado (MR) contendo arquivos
gerados pela urna eletrônica da seção eleitoral, acondicionado em envelope
próprio e lacrado;

� volume de cabinas: cabinas de votação acondicionadas em volumes úni-
cos de até 21 unidades; 

� ponto de transmissão: local utilizado para transmissão dos arquivos de
resultado extraídos das urnas eletrônicas e armazenados nas Mídias de
Resultado;

� transporte municipal: trajeto realizado dentro do próprio município, con-
siderando origem e destino. Neste contrato será, geralmente, o trans-
porte entre o local de votação e o ponto de transmissão/junta apurado-
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ra/local de armazenamento localizado no mesmo município; 

� transporte intermunicipal:  trajeto realizado dentro da mesma unidade
federativa, mas com municípios de origem e destino diferentes. Neste
contrato geralmente o transporte realizado entre os locais de votação e
pontos de transmissão/juntas apuradoras/locais de armazenamento em
municípios distintos.

3 . DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços de distribuição serão realizados em três etapas: 

• 1 - Distribuição de urnas e cabinas — coleta das urnas eletrônicas e cabi-
nas nos Locais de Armazenamento para entrega nos Locais de Votação.
Esse transporte será municipal, para os municípios onde existem Locais
de Armazenamento, ou intermunicipal, para os municípios sem Local de
Armazenamento; 

• 2 - Recolhimento de envelopes — coleta de envelopes lacrados nos Lo-
cais de Votação para entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas
Apuradoras, conforme o caso, podendo ainda esse transporte ser muni-
cipal, intermunicipal ou ambos (municipal seguido de intermunicipal); 

• 3 - Recolhimento de urnas — recolhimento das urnas eletrônicas nos Lo-
cais de Votação para entrega nos Locais de Armazenamento, etapa in-
versa à etapa 1, de distribuição. 

Momentos: 

1º Turno e 2º Turno, se houver (somente Capital): 

• Distribuição de urnas e cabinas: véspera da Eleição; 

• Recolhimento de envelopes: dia da Eleição, após o término da votação;

• Recolhimento  de  urnas:  dia  da Eleição,  após  o  término  da  votação  e
recolhimento dos envelopes. 

3.1. PRIMEIRA ETAPA – DISTRIBUIÇÃO DE URNAS E CABINAS 
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Objetivo
Recolhimento  das  urnas  eletrônicas  e  cabinas  de
votação nos  Locais  de Armazenamento para entrega
nos Locais de Votação, de acordo com os quantitativos
estimados no Anexo I-B. 

Data do recolhimento do
material

Véspera das Eleições, 1º e 2º Turno, se houver (so-
mente na Capital).

Horário

1.  Conforme Anexo I-G, mediante reunião entre o Chefe de
Cartório e representante da contratada, sendo recomendado
a distribuição entre às 8h e 14h. 
2. Poderá haver modificações, neste caso, de acordo
com o planejamento logístico do Cartório  Eleitoral,  a
ser antecipadamente apresentado  na forma do Anexo
I  à Gestão do Contrato,  aprovado e entregue à Con-
tratada, respeitando-se
o  limite  de  6(seis)  horas  para  a  conclusão  da  dis-
tribuição de urnas, uma vez iniciada a operação.

Locais de coleta

Nos locais de armazenamento definidos pelas zonas
eleitorais,  conforme  relação  contida  no  Anexo  I-B,
podendo sofrer alterações pontuais que serão, dev-
ida e oportunamente, comunicadas quando da sua
ocorrência à contratada, pela Gestão contratual.

Local de entrega

Nos locais  de votação,  segundo as quantidades esti-
madas no Anexo I-C e que serão atualizadas e forneci-
das à contratada em formato final, em até 30 dias antes da
realização do 1º turno, podendo sofrer alterações pontuais,
em razão de caso fortuito ou força maior, que serão devida e
oportunamente  comunicadas  quando  de  sua  ocorrência  à
contratada, pela Gestão Contratual.

Responsável pela
entrega nos locais de

coleta

Servidor  do  Cartório  Eleitoral  ou  do  TRE-AL,  bem
como pessoal  autorizado pela  Justiça  Eleitoral,  nos
Locais de Armazenamento da Zona Eleitoral. 

Responsável pela
recepção nos locais de

entrega

Coordenadores de local  ou pessoal  autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 
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3.2. SEGUNDA ETAPA: RECOLHIMENTO DE ENVELOPES 

Objetivo
Coleta  de  envelopes,  para  entrega  nos  Pontos  de
Transmissão e/ou Juntas Apuradoras. 

Data Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (so-
mente Capital). 

Horário
Com início às 17h e 15min e prazos de entrega con-
forme abaixo: Transporte municipal: 1 hora, contada
a partir do recolhimento; Transporte intermunicipal:
2 horas, contada a partir do recolhimento do último
envelope  do  município  de  origem;  O  Cartório
Eleitoral  poderá  se  valer  de  aplicativos  de  men-
sagem ou SMS para registrar o término da votação
de cada Local de Votação, e assim também notificar
à empresa, onde esta terá, a partir de então, 30 min
para recolhimento dos envelopes daquele Local de
Votação,  devendo  essa  opção ser  ajustada  com a
empresa, conforme reunião prévia. 

Local de recolhimento Locais  de  votação,  conforme  locais  de  entrega  da
etapa anterior.

Local de entrega Conforme logística do Cartório Eleitoral, o endereço de
entrega poderá ser em um Ponto de Transmissão no
próprio município ou em município distinto pertencente
à Zona Eleitoral,  e/ou Junta Apuradora,  localizada no
próprio município ou em município pertencente à Zona
Eleitoral, conforme cenários abaixo. 
Cenário  1.  Para  os  municípios  onde  haja  Ponto  de
Transmissão e Junta Apuradora, mas em endereços dis-
tintos,  deverão  ser  entregues  primeiro  os  envelopes
destinados aos Ponto de Transmissão (transporte mu-
nicipal) e em seguida os envelopes destinados à Junta
Apuradora (transporte municipal), sendo utilizado para
tanto o mesmo veículo; 
Cenário 2. Para municípios onde haja Pontos de Trans-
missão mas não haja Junta Apuradora deverão ser en-
tregues os envelopes destinados ao Ponto de Transmis-
são (transporte municipal) e em seguida os envelopes
da Junta Apuradora (transporte intermunicipal); 
Cenário  3.  Para  municípios  onde  não  haja  Ponto  de
Transmissão todos os envelopes serão entregues em
ponto  de  transmissão  (transporte  intermunicipal)
seguido  de  entrega  dos  demais  envelopes  na  junta
eleitoral (transporte intermunicipal) ou então todos os
envelopes  serão  entregues  diretamente  na  junta
eleitoral (transporte intermunicipal). 

Responsável pela en-
trega nos locais de coleta

Coordenadores de local ou pessoal  autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 
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Responsável pela re-
cepção nos locais de en-

trega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Pontos de
Transmissão e Juntas Apuradoras da Zona Eleitoral. 

3.2.1. ESPECIFICIDADES DA ETAPA DE RECOLHIMENTO DE ENVELOPES

Para  os  transportes  municipais.  A  empresa  deverá  fazer  tantos trajetos  quanto
forem  necessários  entre  os  Locais  de  Votação  e  o  Ponto  de  Transmissão/Junta
Apuradora, de forma a evitar a utilização de roteiros preestabelecidos fixos e que
dificultem ou atrasem o processamento de resultados. Deverá ser respeitado, no
entanto, o limite de 1 (um) recolhimento por Local de Votação.

Para  os  transportes  municipais  seguidos  de  transporte  intermunicipal.  Nos
municípios  onde  a  empresa  fizer  uso  de  mais  de  um  veículo,  o  transporte
intermunicipal  poderá  ser  feito  em veículo  único,  ou seja,  com “transbordo” de
envelopes entre os veículos  do município  de origem, para concentração em um
único  transporte  com  destino  ao  Ponto  de  Transmissão  e/ou  Junta  Apuradora,
devendo porém o “transbordo” ocorrer em um Ponto de Transmissão, acompanhado
por servidor da Justiça Eleitoral ou designado pelo Juiz Eleitoral. 

3.2.2. EXEMPLOS DE CENÁRIOS

Cenário 1 – Maceió  - Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação
próximos  ao  Ponto  de  Transmissão  do  Grupo  Escolar  Tavares  Bastos  (conforme
definido pelo Cartório Eleitoral), entrega de parte de envelopes no Tavares Bastos e
em  seguida  entrega  dos  demais  envelopes  na  Junta  Apuradora  (deslocamento
municipal com parada). 

Cenário 2 – Jaramataia – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação
do  município  de  Jaramataia  e  entrega  de  parte  desses  envelopes  no  Ponto  de
Transmissão, no próprio município, e em seguida concentração dos envelopes em um
único veículo para deslocamento para a sede do Cartório Eleitoral (Girau do Ponciano)
para  entrega  dos  demais  envelopes  (deslocamento  municipal,  seguido  de
deslocamento intermunicipal). 

Cenário 3 – Cajueiro – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de
Cajueiro  e  em  seguida  deslocamento  para  a  Junta  Apuradora,  em  Viçosa
(deslocamento intermunicipal). 

Cenário  4 –  Tanque d’Arca –  Recolhimento de todos os  envelopes  dos Locais  de
Votação  de  Tanque  d’Arca  e  deslocamento  para  o  Ponto  de  Transmissão  em
Maribondo  (transporte  intermunicipal),  e  em  seguida  deslocamento  para  a  Junta
Apuradora em Boca da Mata (deslocamento intermunicipal continuado). 

3.3. TERCEIRA ETAPA: RECOLHIMENTO DE URNAS

Objetivo  Recolhimento das urnas eletrônicas.
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Data Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (somente
Capital) 

Horário

Com início às 17h e 30min e término até 4 horas após
o  encerramento  da  votação  no  respectivo  local  de
votação,  aferidos  conforme  início  da  etapa  anterior
(Recolhimento de Envelopes).

Local  de  recolhi-
mento

Locais  de  Votação,  local  de  entrega  da  Etapa  de  Dis-
tribuição das Urnas 

Local de entrega
Nas juntas apuradoras ou pontos de transmissão, con-
forme o caso.Nos Locais de Armazenamento, local de coleta
da Etapa de Distribuição das Urnas 

Responsável  pela
entrega nos locais
de coleta

Coordenadores  de  local  ou  pessoal  autorizado  pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

Responsável  pela
recepção  nos  lo-
cais de entrega

Servidor  do  Cartório  Eleitoral  ou do TRE-AL,  bem como
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Locais de Ar-
mazenamento da Zona Eleitoral. 

4. DA REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO E AJUSTES DA LOGÍSTICA

A empresa deverá, em até 6 dias antes da eleição (segunda-feira antes da eleição,
seja primeiro ou segundo turno), reunir-se com o Chefe de Cartório para apresentar e
discutir o plano logístico de distribuição e recolhimento das urnas. 

Deverão  estar  presentes  todos  os  condutores  (de  todas  as  etapas  abrangidas)
envolvidos na operação e o representante designado pela empresa. 

Deverão ser apresentados os respectivos veículos que serão utilizados, momento esse
que  os  chefes  de  cartório  poderão  apontar  alguma  irregularidade  e  solicitar  a
substituição,  tendo  a  empresa  24h  para  apresentar  novo  veículo.  No  caso  de
impossibilidade de participação do  representante este poderá ser substituído (com
ausência  devidamente  justificada  e  aval  da  empresa)  por  algum  dos  condutores
envolvidos  na  operação,  que nessa situação assumirá a  condição de preposto  da
empresa. 

Deverão ser detalhados (em relação à distribuição) horários, localização dos locais de
votação, responsáveis nos locais de votação, ordem de entrega em cada município,
horário de início da operação de coleta, horário de início da operação de distribuição,
horário de início da entrega em cada município, estimativa de horário para cada local
de votação (de forma a evitar espera excessiva pelos supervisores de locais), recibos
de controle de entrega;  e em relação ao recolhimento de envelopes e urnas,  pós
eleição,  horário  de  início  do  recolhimento,  trajetos  a  serem  observados,  prazo
esperado de entrega, entre outros assuntos pertinentes. 

Deverá ser lavrado PLANEJAMENTO LOGÍSTICO - DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DE
URNAS, MÍDIAS E DOCUMENTOS (conforme modelo do Anexo G), acompanhado do
detalhamento do roteiro (Anexo H) e assinado pelos participantes para arquivamento
e posterior consulta, caso demandado. 
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5. DO FORNECIMENTO E DOS QUANTITATIVOS DE ENVELOPES DE SEGURANÇA 

A empresa deverá fornecer  os envelopes necessários  ao transporte dos volumes
definidos no Termo de Referência para cada turno, conforme quantitativos previstos
no anexo V, na sede de cada zona eleitoral, até 6 dias antes da eleição, seja 1º ou 2º
Turno, se houver. 

5.1 ESPECIFICAÇÕES DOS ENVELOPES DE SEGURANÇA

Os envelopes fornecidos deverão possuir: 

▪ Dimensões mínimas de 32 x 40cm; 
▪ Sistema  de  fecho  rápido,  sem  necessidade  de  uso  de  outros  materiais  ou
ferramentas para lacração; 
▪ Recibo destacável, sem a necessidade de uso de outros materiais ou ferramentas
para remoção; 

E deverão ser: 
▪ opacos; 
▪ preferencialmente de cores diferentes, após consultada a gestão acerca das cores a
serem adotadas,  conforme quantitativos  definidos  para  Pontos  de  Transmissão  e
Junta Apuradora; 
° confeccionados em material impermeável;
▪ resistentes à rasgo e à punctura. 

6. DO VALOR ESTIMADO PARA TRANSPORTE DE QUANTITATIVOS NÃO PREVISTOS:

Estima-se  o  valor  equivalente  ao  percentual  de  1%(um  por  cento)  do  quantum
previsto  para  a  prestação  de  serviços,  tomando-se  por  base  os  quantitativos
apurados pelo TRE até o dia 1º de setembro de 2020, para o pagamento de eventuais
quantitativos não estimados em cada uma das etapas previstas. 

7. DADOS FÍSICOS E/OU VALORES DOS ITENS

DESCRIÇÃO
MEDIDAS
(A x L x P)

cm

PESO MÉDIO
VOLUME

VALOR
UNITÁRIO(*)

CAIXA DE URNA
2009

       24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA
2010

      24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA
2013

      24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA
2015

     24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

MÍDIA DE VOTAÇÃO - - 22,60

CABINAS (21
UNIDADES)

      21 / 46 / 100 12,4 Kg -
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8. VEÍCULO APROPRIADO PARA TRANSPORTE 

8.1 PARA AS ETAPAS ENVOLVENDO TRANSPORTE DE URNAS

Para as etapas envolvendo transporte de urnas (distribuição e recolhimento)
deverão ser observado as seguintes condições: 

• O transporte deverá ser executado em veículos do tipo utilitário (furgão,
van ou de carga) ou mini caminhões do tipo baú, conforme necessidade, sen-
do esses veículos necessariamente fechados; 

• Deverão ser removidos os bancos de passageiros para melhor acomodação
das urnas; 

• Os veículos deverão dispor de condutor, auxiliar de carregamento e carri-
nho para transporte; 

• Os condutores deverão estar munidos de aparelho celular, para recebimen-
to de ligações ou contatos de forma a efetuar o acompanhamento da opera-
ção e propor ajustes pontuais; 

• Deverá ser utilizado ao menos um veículo por zona e município; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com contratos
vigentes com órgãos dos governos, sejam eles nas esferas municipais, esta-
duais ou federais; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com caracteri-
zação ou adesivação relacionada a empresas particulares e/ou político-parti-
dárias. 

8.2. PARA AS ETAPAS ENVOLVENDO TRANSPORTE DE ENVELOPES

Para as etapas de transporte de envelopes deverão ser observadas as se-
guintes condições: 

• O transporte deverá ser executado em veículo tipo médio ou moto (nesse
caso  com  acessórios  adequados  para  transporte),  distinto  do  veículo  de
transporte das urnas; 

• Os condutores deverão estar munidos de aparelho celular, para recebimen-
to de ligações ou contatos de forma a efetuar o acompanhamento da opera-
ção e propor ajustes pontuais; 

• Deverá ser utilizado ao menos um veículo por zona e município; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com contratos
vigentes com órgãos dos governos, sejam eles nas esferas municipais, esta-
duais ou federais; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com caracteri-
zação ou adesivação relacionada à empresas particulares e/ou político-parti-
dárias.

9. DOCUMENTAÇÃO
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Todos os procedimentos deverão ser documentados mediante recibo. 

10. DAS OBRIGAÇÕES

 10.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

• Efetuar a coleta dos itens conforme descrito em cada etapa, nos horários e locais
ajustados, em veículos utilizados exclusivamente para este fim. 

• Fornecer recibo em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, discriminando
as quantidades transportadas em cada etapa, no ato da coleta.

• Entregar as urnas eletrônicas, volumes de cabinas de votação, volumes de mídias
de votação  e volumes  de  materiais  de apuração  mediante  recibo,  nos endereços
relacionados  pelo  Contratante,  exclusivamente  aos  serventuários  devidamente
designados pelo Juiz Eleitoral da respectiva Zona, conforme descrito neste Termo de
Referência. 

• Responder, na forma estabelecida no contrato, pelo inadimplemento de cláusulas
contratuais ou quando ocorrer avarias ocasionadas comprovadamente por manuseio
indevido no trajeto das urnas eletrônicas, mídias de resultado e demais materiais, ou
extravios, por culpa ou dolo da contratada. 

• Adotar as cautelas necessárias para o manuseio e transporte dos equipamentos. 

• Cumprir  as  obrigações  derivadas  do  contrato,  quais  sejam,  encargos
previdenciários,  obrigações  sociais,  encargos  trabalhistas,  fiscais  e  comerciais.  •
Cumprir  as decisões emanadas da administração do Tribunal Regional Eleitoral  de
Alagoas que visem ao fiel cumprimento do contrato.

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

• Comunicar à Fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos que a referida Fiscalização julgar necessários. 

• Fornecer  ao  contratante,  em  prazo  não  superior  a  20  (vinte  dias)  após  a
contratação,  o  plano  logístico  da  distribuição  das  urnas  eletrônicas,  mídias  de
resultado, materiais de votação e expediente. 

• Expor a logística dos trabalhos aos agentes da Justiça Eleitoral (servidores, Juízes e
Membros  do  Tribunal),  em  momentos  distintos,  na  forma  determinada  pelo
Contratante. 

• Solicitar  ao contratante os endereços dos locais  de coleta e entrega das urnas
eletrônicas,  por  Zona e  Seção  Eleitoral,  bem como a  sua  respectiva  quantidade,
devendo ainda, a contratada requerer a lista supramencionada em um prazo mínimo
de 05 (cinco) dias que antecedam o transporte das urnas eletrônicas, em função da
probabilidade de haver mudanças nos locais onde funcionarão as seções eleitorais.
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• Dispor de pelo menos um supervisor/coordenador na região para atendimento à
Zona Eleitoral,  podendo  este  ser  compartilhado  com outras  zonas  eleitorais,  que
possa  intervir  na  logística  direta  de  distribuição  e  recolhimento  e  que  esteja
desvinculado do quadro de motoristas e carregadores; 

• Munir os condutores dos veículos envolvidos na operação com aparelhos celulares,
bem como todos os responsáveis nos locais de apoio, em todas as sedes das Zonas
Eleitorais. O uso dos telefones celulares, nos limites da contratação, fica restrito ao
recebimento de chamadas pagas na sua origem, não se responsabilizando o Tribunal
por  qualquer  ligação  originada do  aparelho  durante  o  período  da  contratação  ou
mesmo recebida na modalidade “a cobrar”. 

• Fornecer ao TRE-AL uma relação contendo nome dos condutores e identificação dos
veículos (modelo,  marca, ano de fabricação,  placa)  que serão utilizados em cada
etapa da operação. 

• Indicar  preposto,  a  quem  a  Fiscalização  dirigir-se-á  para  resolver  questões
vinculadas à execução dos serviços. 

• Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados 

10.2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

• Permitir  o  acesso  dos  empregados  da  contratada  às  suas  dependências  para
execução de serviços referentes ao objeto contratado, quando necessário. 

• Prestar as informações e os esclarecimentos correlatos aos serviços, que venham a
ser solicitados pela Contratada. 

• Assegurar-se  da  boa  prestação  dos  serviços,  verificando  sempre  o  seu  bom
desempenho, segundo os princípios da eficiência e da eficácia. • Aceitar o preposto
indicado pela contratada.

• Observar  as  condições  gerais  de aceitação quanto a peso,  dimensões  e  outras
estabelecidas pela Contratada. 

• Apresentar à Contratada cronograma para realização da coleta e da entrega das
urnas eletrônicas, incluindo a indicação dos respectivos locais de coleta e entrega.

• Fornecer e emitir recibos discriminando a quantidade de urnas eletrônicas, mídias
de resultado e materiais e que forem entregues à Contratada, nos quais o signatário
aporá  por  extenso  o  nome  juntamente  com  o  número  de  um  documento  de
identificação pessoal. 

• Fiscalizar,  por  meio  dos  Gestores  designados  pela  Presidência,  com  apoio  da
Fiscalização, a execução dos serviços. 

11. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A gestão do contrato ficará a cargo de servidores Leonardo Luiz dos Santos Pereira e
Neilton Souza Silva  Júnior,  que promoverão o acompanhamento da execução dos
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serviços, ficando a fiscalização a cargo dos Chefes de Cartório ou outros servidores
designados pela Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

À Gestão e Fiscalização do contrato, dentre outras atribuições previstas na Resolução
nº 15.787/2017 ou outro instrumento legal que a substitua, compete: 

▪ Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de entrega das urnas eletrônicas,
por Zona e Seção Eleitoral, pontos de transmissão e juntas apuradoras. 

▪ Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for necessário para viabilizar o
pagamento na forma prevista no contrato. 

▪ Comunicar à Administração eventual descumprimento de cláusula contratual. 

▪ Propor,  de  forma  fundamentada,  em  caso  de  descumprimento  de  cláusula
contratual, as penalidades cabíveis. 

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A Contratada estará sujeita às penalidades estabelecidas na legislação que disciplina
as licitações e contratações públicas (Leis nº 8.666/93 e 10.520/02), nos seguintes
termos: Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93: 

• O atraso injustificado no início da execução dos serviços sujeitará a Contratada, a
juízo do Contratante, à multa de 5% do valor total do contrato, por turno de votação.
A execução terá início com a arrumação das urnas para distribuição aos locais de
votação. 

• O atraso injustificado, ou de justificativa não aceita pela Administração, em relação
a coleta ou entrega dos itens contratados, em qualquer etapa, sujeitará a Contratada,
a juízo do Contratante, à multa de 2% sobre preço unitário de coleta ou entrega do
item,  por  tempo  superior  a  30  minutos,  incidindo  em  tantos  quantos  forem  os
volumes coletados ou entregues em atraso, por turno de votação. 

Nos  termos  do  art.  87  da  Lei  nº  8.666/93,  pela  inexecução  total  ou  parcial  do
contrato, o Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades: 

• Advertência. 

• Multa  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  integral  do  contrato  ou  do  valor
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do mesmo.

• Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o
TRE-AL. 

• Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

• Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para
imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 2 dias para as atividades
preparatórias, 5 horas para as todas as etapas dos serviços, à exceção da etapa II,
cujo prazo será considerado para tanto se superior a 2 horas, na entrega, coleta ou
na regularização de eventuais vícios. 
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• As penalidades serão aplicadas na forma da legislação específica e de acordo com
as normas regulamentares da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
assegurando-se à Contratada, em qualquer hipótese, os benefícios da ampla defesa e
do contraditório. 

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, por turno de votação, no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis,  contados do  recebimento  da  Nota Fiscal/Fatura,  após  o  devido  atesto pela
Gestão/Fiscalização,  desde  que  os  serviços  estejam  em  conformidade  com  as
exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável à Contratada. 

O  pagamento  será  realizado  mediante  ordem  bancária  de  crédito  em  favor  da
Contratada,  que,  para  tanto,  deverá  fazer  constar  em  sua  proposta  seus  dados
bancários. 

Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer  obrigação  financeira  que  lhe  for  imposta,  em virtude de  penalidade  ou
inadimplência, sem que isso gere direito a pedido de reajustamento de preços ou
correção monetária. 

14. VIGÊNCIA

O prazo de vigência contará desde a assinatura do contrato até o dia 31 de dezembro
de 2020, ou, antes com a solução de todas as obrigações contratuais das partes. 

15. ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão à conta do Orçamento
das Eleições 2020, PTRES 167864.
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         ANEXO I-B

            ENDEREÇOS DOS LOCAIS DE ARMAZENAMENTO  

ZE Município                   Endereço    Referência Urnas

1 MACEIÓ AVENIDA  FERNANDES  LIMA,  3487,
FAROL, 57057000

Sede  do  Cartório  da
01ª ZE 

271

2 MACEIÓ AVENIDA  FERNANDES  LIMA,  3487,
FAROL, 57052000

Sede  do  Cartório  da
02ª ZE 

381

3 MACEIÓ AV  FERNANDES  LIMA,  3487,  FAROL,
57057900

Sede  do  Cartório  da
03ª ZE 

310

5 VIÇOSA RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO,
57700000

Sede do Cartório da    05ª
ZE 

103

6 ATALAIA AV  PEDRO  PEREIRA  ACIOLI,  SN,  JOSE
PAULINO, 57690000

Sede  do  Cartório  da
06ª ZE 

109

7 CORURIPE
RUA C,  N.  167,  CONJ.  HABIT.  RUBENS
WANDERLEY, COM. TERCIO VANDERLEY,
COMENDADOR  TERCIO  WANDERLEY,
57230000

Sede do Cartório da 07ª
ZE 

106

8 PILAR PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
337, CENTRO, 57150000

Sede  do  Cartório  da
08ª ZE 

126

 9 MURICI RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N - CEN-
TRO, CENTRO, 57820000

Sede do Cartório da    09ª
ZE 

102

10
PALMEIRA DOS

ÍNDIOS PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, CEN-
TRO, 57600010

Sede do Cartório da     10ª
ZE 

129

11 PÃO DE
AÇÚCAR

AVENIDA  FERREIRA  DE  NOVAES,  949,
CENTRO, 57400000

Sede  do  Cartório  da
11ª ZE 

101

12
PASSO DE

CAMARAGIBE RUA  FRANCISCO  PIMENTEL,  38,  CEN-
TRO, 57930000

Sede  do  Cartório  da
12ª ZE 

111

13 PENEDO RODOVIA  ENGENHEIRO  JOAQUIM
GONÇALVES,  502,  SANTA  LUZIA,
57200000

Sede  do  Cartório  da
13ª ZE 

137

14 PORTO CALVO RUA  DA  JAQUEIRA, 185,  CENTRO,
57900000

Sede  do  Cartório  da
14ª ZE 

95

14 MARAGOGI PRAÇA BATISTA ACIOLY 40, 57955000 Posto de Atendimento –
Maragogi - 14ª ZE 

53

15 RIO LARGO AV.  PRESIDENTE  FERNANDO  COLLOR
DE  MELO,48,  TABULEIRO  DO  PINTO,
57100000

Sede  do  Cartório  da
15ª ZE 

151

16 SÃO JOSÉ DA
LAJE

PRACA OSMAN COSTA PINO S/N, CEN-
TRO, 57860000

Sede  do  Cartório  da
16ª ZE 

70

16 COLÔNIA
LEOPOLDINA

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 09
CENTRO, 57975000 

Posto  de  Atendimento
Colônia Leopoldina - 16ª

38

17
SÃO LUÍS DO
QUITUNDE

RUA  COELHO  CAVALCANTE,  73,
CENTRO, 57920000 

Sede  do  Cartório  da
17ª ZE 

116

18
SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS RUA CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 51,

CENTRO, 57240000

Sede  do  Cartório  da
18ª ZE 

137

19
SANTANA DO

IPANEMA
AV.  PRESIDENTE  DUTRA,  N  385  BR
316, MONUMENTO, 57500000

Sede  do  Cartório  da
19ª ZE 

120

20 TRAIPU ISMAR DE GOES MONTEIRO S/N, CEN-
TRO, 57370000

Sede  do  Cartório  da
20ª ZE 

73
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21 UNIÃO DOS
PALMARES

RUA  MARECHAL  DEODORO  DA  FON-
SECA,  SEM  NUMERO,  CENTRO,
57800000

Sede  do  Cartório  da
21ª ZE 

134

22 ARAPIRACA RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, 57312630

Sede  do  Cartório  da
22ª ZE 

228

26
MARECHAL    
DEODORO

RUA  CAPITÃO  BERNARDINO  SOUTO,
225, CENTRO, 57160000

Sede  do  Cartório  da
26ª ZE 

119

27 MATA GRANDE PRAÇA  CEL  JOSÉ  MALTA  DE  SÁ,  14,
CENTRO, 57540000

Sede  do  Cartório  da
27ª ZE 

79

28 QUEBRANGULO RUA 13 DE JUNHO, N 216,  CENTRO,
57750000

Sede  do  Cartório  da
28ª ZE 

73

29 BATALHA RUA  22  DE  DEZEMBRO,  181,
CENTRO, 57420000

Sede  do  Cartório  da
29ª ZE 

75

31 MAJOR
ISIDORO

R. PROFA. MARIA JOSÉ DE R. BARROS,
SN  -  FÓRUM  ELEITORAL,  CENTRO,
57580000

Sede  do  Cartório  da
31ª ZE 

83

33 MACEIÓ AVENIDA  FERNANDES  LIMA,  3487,
FAROL, 57057000

Sede  do  Cartório  da
33ª ZE 

231

34 TEOTÔNIO
VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, N 458, CEN-
TRO, 57265000

Sede  do  Cartório  da
34ª ZE 

124

37
PORTO

REAL DO
COLÉGIO

AV  GOVERNADOR  MOACIR  ANDRADE,
621, CENTRO, CENTRO, 57290000

Sede  do  Cartório  da
37ª ZE 

114

39 ÁGUA BRANCA RUA  CÔNEGO  NICODEMOS,  16,  CEN-
TRO, 57490000

Sede  do  Cartório  da
39ª ZE 

95

40 DELMIRO GOU-
VEIA

RUA  OLAVO  BILAC,  318,  CENTRO,
57480000

Sede  do  Cartório  da
40ª ZE 

117

40 PIRANHAS RUA CAMPO GRANDE, 60, 57480000 Posto  de  Atendimento
Piranhas - 40ª

45

44 GIRAU DO
PONCIANO AVENIDA PROGRESSO, N. 360., PRO-

GRESSO, 57360000

Sede do Cartório da 44ª ZE 115

45 IGACI RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE,
53, CENTRO, 57620000

Sede do Cartório da
45ª ZE 

106

46 CACIMBINHAS RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO,
57570000

Sede do Cartório da
46ª ZE 

89

47 CAMPO
ALEGRE

AV JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495,
CENTRO, 57250000

Sede do Cartório da
47ª ZE 

110

48 BOCA DA
MATA

RUA LADISLAU COIMBRA, N. 128, CEN-
TRO, 57680000

Sede do Cartório da
48ª ZE 

96

48 MARIBONDO RUA ANTÔNIO BOMFIM, S/N, 57670000  Posto de Atendimento
Maribondo - 48ª 

26

 49 SÃO
SEBASTIÃO

RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA
PACHECO, 01, CENTRO, 57275000

Sede do Cartório da
49ª ZE 

106

50 MARAVILHA PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N,
57250000

Sede do Cartório da
50ª ZE 

72

51
SÃO JOSÉ DA

TAPERA AV. MANOEL MACIANO, 418, CENTRO,
57445000

Sede do Cartório da 51ª ZE 74

53 JOAQUIM
GOMES

PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BAR-
ROS, 02, CENTRO, 57980000

Sede do Cartório da
53ª ZE 

99

54 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, 57057000

Sede do Cartório da
54ª ZE 

304

55 ARAPIRACA RUA GERVASIO DE OLIVEIRA LIMA, N
147, NOVO HORIZONTE, 57312620

Sede do Cartório da
55ª ZE 

131
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ANEXO I-C

LOCAIS DE VOTAÇÃO – POR MUNICÍPIO

ENDEREÇOS

Pela quantidade de Locais de Votação não serão discriminados, neste
Termo de  Referência,  os  endereços,  somente  um resumo com os
quantitativos de locais, urnas, volumes de cabinas e envelopes cada
município/zona  e  também as  características  relativa  às  etapas  de
transporte  desse  contrato.  Como  forma  alternativa  para  estudos
relacionados  à  logística  a  ser  adotada,  os  Locais  de  Votação
encontram-se mapeadosno endereço abaixo: http://www.tre-al.jus.br/
eleicoes/eleicoes-2020/georreferenciamento-tre-al  No  mapa  os
marcadores foram adicionados em camadas, conforme cores abaixo:

l (Vermelho) – Locais de Armazenamento

l (Verde) – Locais de Votação 

l (Azul) – Pontos de Transmissão

l (Amarelo) – Juntas Apuradoras                

COLUNAS

Env. 1 Quantidade  de  Envelopes  do  tipo  1,  endereçados  aos
Pontos de Transmissão 

Env. 2 Quantidade de Envelopes do tipo 2, endereçados às Juntas
Apuradoras 

LA Indicativo  de  presença  de  Local  de  Armazenamento  no
município,  para  categorização  referente  ao  tipo  de
transporte  relacionado  à  entrega  e  recolhimento  das
urnas, se municipal ou intermunicipal. 

PTJE Indicativo  de  Ponto  de  Transmissão  no  município,  para
categorização referente ao tipo de transporte relacionado
à  entrega  dos  envelopes  tipo  1,  se  municipal  ou
intermunicipal. 

JA Indicativo  de  Junta  Apuradora  no  município,  para
categorização referente ao tipo de transporte relacionado
à  entrega  dos  envelopes  tipo  2,  se  municipal  ou
intermunicipal. 
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Zona Município                  Locais   Urnas  Cabinas Env. 1 Env. 2 LA PTJE JA 

1 MACEIÓ 53 271 53 28 54 S S S
2 MACEIÓ 52 381 53 36 58 S S S

3 MACEIÓ 61 310 31 0 61 S S S

4 CAJUEIRO 7 37 7 0 7 N N N

5 MAR VERMELHO 2 9 2 1 2 N S N

5 PINDOBA 2 7 2 1 2 N S N

5 VIÇOSA 6 50 6 0 7 S S S

6 ATALAIA 14 77 14 0 14 S S S

6 CAPELA 6 32 6 0 6 N N N

7 CORURIPE 13 97 13 0 136 S S S

7 FELIZ DESERTO 2 9 2 1 2 N S N

8 COQUEIRO
SECO 

4 14 4 3 4 N S N

8 PILAR 17 69 17 0 17 S S S

8 SANTA LUZIA
DO NORTE 

3 15 3 3 3 N S N

8 SATUBA 4 28 4 0 4 N N N

9 BRANQUINHA 2 21 2 0 3 N N N

9 MESSIAS 4 33 4 5 5 N S N

9 MURICI 8 48 8 0 8 S S S

10 PALMEIRA DOS
ÍNDIOS 

21 129 21 0 23 S S S

11 OLHO D'ÁGUA
DAS FLORES 

2 11 2 0 2 N N N

11 PALESTINA 2 11 2 0 2 N N N

11 PÃO DE AÇÚ-
CAR 

18 49 18 0 18 S S S

12 MATRIZ DE CA-
MARAGIBE 

4 43 4 3 4 N S N

12 PASSO DE CA-
MARAGIBE 

10 31 10 0 10 S S S

12 PORTO DE PE-
DRAS 

5 18 5 4 5 N S N

12 SÃO MIGUEL
DOS MILAGRES 

5 19 5 0 5 N N N

13 PENEDO 21 103 21 0 22 S S S

13 PIAÇABUÇU 6 34 6 5 6 N S N

14 JACUÍPE 2 14 2 1 2 N S N

14 JAPARATINGA 7 18 7 6 7 N S N

14 JUNDIÁ 2 11 2 1 2 N S N

14 MARAGOGI 11 53 1 12 12 S S N

14 PORTO CALVO 13 52 13 0 13 S S S

15 RIO LARGO 29 151 29 0 29 S S S

16 COLÔNIA
LEOPOLDINA 

7 38 7 7 7 S S S

16 IBATEGUARA 7 28 7 0 7 N N N

16 SÃO JOSÉ DA 7 42 7 0 7 S S S
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LAJE 
17 BARRA DE

SANTO AN-
TÔNIO 

5 31 5 4 5 N S N

17 PARIPUEIRA 4 26 4 3 4 N S N

17 SÃO LUÍS DO
QUITUNDE 

8 59 8 0 8 S S S

18 JEQUIÁ DA
PRAIA 

3 20 3 2 3 N S N

18 ROTEIRO 3 15 3 2 3 N S N

18 SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS 

16 102 16 0 16 S S S

19 CARNEIROS 4 17 4 3 4 N S N

19 OLIVENÇA 5 24 5 0 5 N N N

19 SANTANA DO
IPANEMA 

14 79 14 0 15 S S S

20 CAMPO
GRANDE 

8 24 8 8 8 N N N

20 TRAIPU 15 49 15 0 15 S S S

21 SANTANA DO
MUNDAÚ 

4 22 4 0 4 N N N

21 UNIÃO DOS
PALMARES 

16 112 16 0 19 S S S

22 ARAPIRACA 31 228 31 0 33 S S S

26 BARRA DE SÃO
MIGUEL 

3 18 3 2 3 N S N

26 MARECHAL
DEODORO 

18 101 18 0 19 S S S

27 CANAPI 5 34 5 5 5 N S N

27 MATA GRANDE 6 45 6 0 6 S S S

28 BELÉM 7 15 7 6 7 N S N

28 CHÃ PRETA 4 16 4 3 4 N S N

28  PAULO JACINTO 4 15 4 0 4 N N N

28 QUEBRANGULO 6 27 6 0 6 S S S

29 BATALHA 5 32 5 0 5 S S S

29 BELO MONTE 4 15 4 3 4 N S N

29 JACARÉ DOS
HOMENS 

3 13 3 0 3 N N N

29 MONTEIRÓPOLIS 2 15 2 1 2 N S N

31 CRAÍBAS 7 47 7 6 7 N S N

31 MAJOR ISIDORO 6 36 6 0 7 S S S

33 MACEIÓ 31 231 31 27 37 S S S

34 JUNQUEIRO 12 49 12 0 12 N N N

34 TEOTÔNIO
VILELA 

11 75 11 0 11 S S S

37 IGREJA NOVA 8 42 8 8 8 S S S

37 OLHO D'ÁGUA
GRANDE 

4 12 4 3 4 N S N

37 PORTO REAL
DO COLÉGIO 

15 43 15 0 15 S S S

37 SÃO BRÁS 6 17 6 0 6 N N N

39 ÁGUA BRANCA 7 39 7 0 7 S S S
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39 INHAPI 6 34 6 5 6 N S N

39 PARICONHA 6 22 6 0 6 N N N

40 DELMIRO
GOUVEIA 

26 99 26 6 26 S S S

40 OLHO D'ÁGUA
DO CASADO 

3 18 3 2 3 N S N

40 PIRANHAS 6 45 6 5 6 S S N

44 GIRAU DO
PONCIANO 

9 65 9 0 10 S S S

44 JARAMATAIA 3 13 3 2 3 N S N

44 LAGOA DA
CANOA 

6 37 6 0 6 N N N

45 COITÉ DO NÓIA 4 21 4 3 4 N S N

45 IGACI 12 51 12 0 12 S S S

45 TAQUARANA 3 34 3 3 4 N S N

46 CACIMBINHAS 4 21 4 0 4 S S S

46 DOIS RIACHOS 5 24 5 0 5 N N N

46 ESTRELA DE
ALAGOAS 

10 31 10 9 10 N S N

46 MINADOR DO
NEGRÃO 

3 13 3 2 3 N S N

47 CAMPO ALEGRE 8 62 8 0 8 S S S

47 LIMOEIRO DE
ANADIA 

13 48 13 0 13 N N N

48 ANADIA 10 34 10 0 10 N N N

48 BOCA DA MATA 6 48 6 0 7 S S S

48 MARIBONDO 4 26 4 4 4 S S N

48 TANQUE
D'ARCA 

3 14 3 3 3 N N N

49 FEIRA GRANDE 6 43 6 5 7 N S N

49 SÃO SEBASTIÃO 12 63 12 0 12 S S S

50 MARAVILHA 6 22 6 0 6 S S S

50 OURO BRANCO 4 22 4 0 4 N N N

50 POÇO DAS
TRINCHEIRAS 

8 28 8 0 8 N N N

51 SÃO JOSÉ DA
TAPERA 

7 50 7 0 7 S S S

51 SENADOR RUI
PALMEIRA 

6 24 6 0 6 N N N

53 CAMPESTRE 3 15 3 0 3 N N N

53 FLEXEIRAS 6 23 6 0 6 N N N

53 JOAQUIM
GOMES 

7 36 7 0 7 S S S

53 NOVO LINO 5 25 5 0 5 N N N

54 MACEIÓ 36 304 36 29 42 S S S

55 ARAPIRACA 19 131 19 0 19 S S

Total - Municipal 1.029 4.274 737 284 733 47 82 42

Total -  Intermunicipal 1.410 293 3 334 60 25 65

Total Estado 1.209 5.684 1.030 287 1.067 107 107 107
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ANEXO I-D

RELAÇÃO DE PONTOS DE TRANSMISSÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL –
ENTREGA DE ENVELOPES TIPO 1

COLUNAS
LOCAIS Quantidade de Locais de Votação que terão a transmissão efetuada

a partir do Ponto de Transmissão 
SEÇÕES Quantidade de seções que serão transmitidas a partir  do Ponto de

Transmissão 

Zona Município Locais de  Transmissão Tipo Locais Seções

1 MACEIÓ CEAGB - ESCOLA ES-
TADUAL JOSE CORREIA

DA SILVA TITARA 

Local de
Votação 

10 51

1 MACEIÓ ESCOLA DE ESTAD-
UAL PROFA. MARIA
DAS GRACAS DE SA

TEIXEIRA 

Local de
Votação 

1 13

1 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
TAVARES BASTOS 

Local de
Votação 

20 91

2 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
TEONILO GAMA 

Local de
Votação 

1 14

2 MACEIÓ UNINASSAU Local de
Votação 

18 132

2 MACEIÓ CLUBE DA CAIXA ECO-
NOMICA FEDERA L

Local de
Votação 

1 5

2 MACEIÓ UNIT - CENTRO UNI-
VERSITÁRIO

TIRADENTES (ANTIGA
FITS) 

Local de
Votação 

18 128

5 PINDOBA ESCOLA ESTADUAL
MARIA CÂNDIDA DA

SILVA 

Local de
Votação 

2 7

5 MAR VERMELHO ESCOLA DE 1 GRAU
PROFESSOR SILVERIO

LINS 

Local de
Votação 

2 8

7 FELIZ DESERTO ESCOLA DE 1 E 2
GRAUS SENADOR
ARNON DE MELO 

Local de
Votação 

2 8

8 SANTA LUZIA DO NORTE Fórum Estadual da
Comarca de Santa

Luzia do Norte 

Local de
Votação 

3 15

8 COQUEIRO SECO GRUPO ESCOLAR
CONEGO AMANDO DE

GUSMAO 

Local de
Votação 

4 14

9 MESSIAS Fórum de Messias Local de
Votação 

4 33

11  OLHO D’ÁGUA DAS FLO-
RES

ESCOLA MUNICIPAL
MARIA AUGUSTA SILVA

MELO 

Local de
Votação 

7 41

12  PORTO DE PEDRAS ESCOLA ESTADUAL
CYRIDIAO DURVAL 

Local de
Votação 

5 18

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE (NURE) ESCOLA MU-
NICIPAL SOFIA DE

Local de
Votação 

4 43
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GOES MONTEIRO 

13 PIAÇABUÇU ESCOLA DE 1 E 2
GRAUS CORREIA

TITARA 

Local de
Votação 

6 34

14 MARAGOGI Posto de Atendimento
Maragogi - 14ª 

Local de
Votação 

11 43

14  JUNDIÁ JUNDIÁ Local de
Votação 

2 11

14 JAPARATINGA ESCOLA DE 1 GRAU
D. ELIZEU MARIO

GOMES DE OLIVEIRA 

Local de
Votação 

7 18

14 JACUÍPE ESCOLA MUNICIPAL
EDSON GAMA PEIXOTO 

Local de
Votação 

2 14

16 COLÔNIA LEOPOLDINA Posto de Atendimento
Colônia Leopoldina -

16ª 

Posto de
Atendimento 

7 38

17 PARIPUEIRA ESCOLA MUNICIPAL
DE 1 GRAU D. PEDRO

I 

Local de
Votação 

4 26

17 BARRA DE  SANTO 
ANTÕNIO

ESCOLA ESTADUAL
SEBASTIAO

FELISBERTO DE
CARVALHO (ILHA) 

Local de
Votação 

5 31

18 ROTEIRO ESCOLA JOAO
SORIANO BOMFIM 

Local de
Votação 

3 15

18  JEQUIÁ DA PRAIA GRUPO ESCOLAR
JOSE CALAZANS DE

MEDEIROS 

Local de
Votação 

3 20

19  CARNEIROS E. M. E. F. GERALDO
NOVAIS AGRA 

Local de
Votação 

4 17

20  CAMPO GRANDE Câmara de Vereadores
de Campo Grande 

Local de
Votação 

8 24

26 BARRA DE SÃO MIGUEL GRUPO ESCOLAR
MISAEL GONCALVES 

Local de
Votação 

3 18

27 CANAPI GRUPO ESCOLAR MIS-
AEL GONCALVES 

Prédio
extermo 

5 34

28 CHÃ PRETA ESCOLA MUNICIPAL
CLOTILDES BRANDAO

DE SOUZA 

Local de
Votação 

4 16

28 BELÉM ESCOLA CENECISTA DE
1 GRAU ARÍSIO DE

VASCONCELOS 

Local de
Votação 

7 15

29 MONTEIRÓPOLIS ESCOLA ESTADUAL DE
MONTEIRÓPOLIS 

Local de
Votação 

2 15

29 BELO MONTE ESCOLA RAIMUNDA
SOUTO FEITOSA 

Local de
Votação 

4 15

31 CRAÍBAS ESCOLA NOSSA SEN-
HORA DA CONCEIÇÃO 

Local de
Votação 

7 47

33 MACEIÓ FACULDADE
RAIMUNDO MARINHO 

Local de
Votação 

11 76

33 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
PROF. BENEDITA DE

CASTRO LIMA 

Local de
Votação 

7 60

33 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
PROFª. ROSALVA

PEREIRA VIAN 

Local de
Votação 

7 89

37 IGREJA NOVA Posto de Atendimento
Igreja Nova - 37ª 

Posto de
Atendimento

8 42
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37 OLHO D'ÁGUA GRANDE GRUPO ESCOLAR ANA-
LIA TENORIO 

Local de
Votação 

4 12

39 INHAPI ESCOLA DE 1 GRAU
RUBEM NUNES DE

OLIVEIRA 

Local de
Votação 

6 34

40 DELMIRO GOUVEIA MANOEL MOURA,
COLEGIO DE 1 GRAU 

Local de
Votação 

7 18

40 PIRANHAS `Posto de Atendimento
Piranhas - 40 

Posto de
Atendimento 

4 28

40 PIRANHAS ESCOLA ESTADUAL
JOSE SENA DIAS 

Local de
Votação 

2 17

40 OLHO D'ÁGUA DO
CASADO 

ESCOLA JOAO FRAN-
CISCO SOARES 

Local de
Votação 

3 18

44 JARAMATAIA ESCOLA DE ENSINO
FUNDAMENTAL EULINA

BARBOSA LIMA 

Local de
Votação 

3 13

45 TAQUARANA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA DI-

VONETE CAVALCANTE
DE ALBUQUERQUE 

Local de
Votação 

3 34

45 COITÉ DO NÓIA ESCOLA DE ENSINO
FUNDAMENTAL JOSÉ

DE SENA FILHO 

Local de
Votação 

4 21

46 MINADOR DO NEGRÃO ESCOLA MUNICIPAL
MENINO JESUS DE

PRAGA 

Local de
Votação 

3 13

46 ESTRELA DE ALAGOAS ESCOLA DE 1 GRAU
LUIZ DUARTE 

Local de
Votação 

10 31

48 MARIBONDO Posto de Atendimento
Maribondo - 48ª 

Posto de
Atendimento 

7 40

49 FEIRA GRANDE GINÁSIO VERIDIANO
SOARES 

Local de
Votação 

6 43

54 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
ONÉLIA CAMPELO 

Local de
Votação 

12 115

54 MACEIÓ UNIVERSIDADE
TIRADENTES - UNIT 

Local de
Votação 

14 132
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ANEXO I-E

RELAÇÃO DE JUNTAS APURADORAS – ENTREGA DE ENVELOPES TIPO 2

Zona Município Junta Apuradora Tipo Locais Seções

1 MACEIÓ Sede do Cartório da 01ª
ZE 

Cartório
Eleitoral 

22 116

2 MACEIÓ Sede do Cartório da
02ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

14 102

3 MACEIÓ Sede do Cartório da
03ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

61 310

5 VIÇOSA Sede do Cartório da
05ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

13 87

6 ATALAIA Sede do Cartório da
06ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

20 109

7 CORURIPE Sede do Cartório da
07ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

13 97

8 PILAR Sede do Cartório da
08ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

21 97

9 MURICI Sede do Cartório da
09ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

10 69

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS Sede do Cartório da
10ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

21 129

11 PÃO DE AÇÚCAR Sede do Cartório da
11ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

20 60

12 PASSO DE CAMARAGIBE Sede do Cartório da
12ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

15 50

13 PENEDO Sede do Cartório da
13ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

21 103

14 PORTO CALVO Sede do Cartório da
14ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

13 52

15 RIO LARGO Sede do Cartório da
15ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

29 151

16 SÃO JOSÉ DA LAJE Sede do Cartório da
16ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

14 70

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE Sede do Cartório da
17ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

8 59

18 SÃO MIGUEL DOS CAM-
POS 

Sede do Cartório da
18ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

16 102

19 SANTANA DO IPANEMA Sede do Cartório da
19ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

19 103

20 TRAIPU Sede do Cartório da
20ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

15 49

21 UNIÃO DOS PALMARES Sede do Cartório da
21ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

20 134

22 ARAPIRACA Sede do Cartório da
22ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

31 228

26 MARECHAL DEODORO Sede do Cartório da
26ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

18 101

27 MATA GRANDE Sede do Cartório da
27ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

6 45
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28 QUEBRANGULO Sede do Cartório da
28ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

10 42

29 BATALHA Sede do Cartório da
29ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

8 45

31 MAJOR ISIDORO Sede do Cartório da
31ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

6 36

33 MACEIÓ Sede do Cartório da
33ª ZE 

Cartório
Eleitoral

6 6

34 TEOTÔNIO VILELA Sede do Cartório da
34ª ZE 

Cartório
Eleitoral

23 124

37 PORTO REAL DO COLÉ-
GIO 

Sede do Cartório da
37ª ZE 

Cartório
Eleitoral

21 60

39 ÁGUA BRANCA Sede do Cartório da
39ª ZE 

Cartório
Eleitoral

13 61

40 DELMIRO GOUVEIA Sede do Cartório da
40ª ZE 

Cartório
Eleitoral

19 81

44 GIRAU DO PONCIANO Sede do Cartório da
44ª ZE 

Cartório
Eleitoral

15 102

45 IGACI Sede do Cartório da
45ª ZE 

Cartório
Eleitoral

12 51

46 CACIMBINHAS Sede do Cartório da
46ª ZE 

Cartório
Eleitoral

9 45

47 CAMPO ALEGRE Sede do Cartório da
47ª ZE 

Cartório
Eleitoral

21 110

48 BOCA DA MATA Sede do Cartório da
48ª ZE 

Cartório
Eleitoral

16 82

49 SÃO SEBASTIÃO Sede do Cartório da
49ª ZE 

Cartório
Eleitoral

12 63

50 MARAVILHA Sede do Cartório da
50ª ZE 

Cartório
Eleitoral

18 72

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA Sede do Cartório da
51ª ZE 

Cartório
Eleitoral

13 74

53 JOAQUIM GOMES Sede do Cartório da
53ª ZE 

Cartório
Eleitoral

21 99

54 MACEIÓ Sede do Cartório da
54ª ZE 

Cartório
Eleitoral

10 57

55 MACEIÓ Sede do Cartório da
55ª ZE 

Cartório
Eleitoral

19 131

48
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ANEXO I-F

DISTRIBUIÇÃO DE ENVELOPES NAS SEDES DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS

Zona Município Envelope 1 Extras Envelope 2 Extras Total

1 MACEIÓ 28 2 54 2 86
2 MACEIÓ 36 2 58 2 98

3 MACEIÓ 0 0 61 2 63

5 CAJUEIRO 0 0 7 2 9

5 MAR VERMELHO 1 2 2 2 7

5 PINDOBA 1 2 2 2 7

5 VIÇOSA 0 0 7 2 9

6 ATALAIA 0 0 14 2 16

6 CAPELA 0 0 6 2 8

7 CORURIPE 0 0 13 2 15

7 FELIZ DESERTO 1 2 2 2 7

8 COQUEIRO SECO 3 2 4 2 11

8 PILAR 0 0 17 2 19

8 SANTA LUZIA DO NORTE 3 2 3 2 10

8 SATUBA 0 0 4 2 6

9 BRANQUINHA 0 0 3 2 5

9 MESSIAS 5 2 5 2 14

9 MURICI 0 0 8 2 10

10 PALMEIRA DOS    ÍNDIOS 0 0 23 2 25

11  OLHO D’ÁGUA DAS FLORES 6 2 7 2 17

11 PALESTINA 0 0 2 2 4

11 PÃO DE AÇÚCAR 0 0 18 2 20

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE 3 2 4 2 11

12 PASSO DE CAMARAGIBE 0 0 10 2 12

12 PORTO DE PEDRAS 4 2 5 2 13

12 SÃO MIGUEL
DOS MILAGRES

0 0 5 2 7

13 PENEDO 0 0 22 2 24

13 PIAÇABUÇU 5 2 6 2 15

14 JACUÍPE 1 2 2 2 7

14 JAPARATINGA 6 2 7 2 17

14 JUNDIÁ 1 2 2 2 7

14 MARAGOGI 12 2 12 2 28

14 PORTO CALVO 0 0 13 2 15

15 RIO LARGO 0 0 29 2 31

16 COLÔNIA LEOPOLDINA 7 2 7 2 18
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16 IBATEQUARA 0 0 7 2 9

16 SÃO JOSÉ DA LAJE 0 0 7 2 9

17 BARRA DE SANTO
ANTÔNIO

4 2 5 2 13

17 PARIPUEIRA 3 2 4 2 11

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE 0 0 8 2 10

18 JEQUIÁ DA PRAIA 2 2 3 2 9

18 ROTEIRO 2 2 3 2 9

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 0 0 16 2 18

19 CARNEIROS 3 2 4 2 11

19 OLIVENÇA 0 0 5 2 7

19 SANTANA DO IPANEMA 0 0 15 2 17

20 CAMPO GRANDE 8 2 8 2 20

20 TRAIPU 0 0 15 2 17

21 SANTANA DO MUNDAÚ 0 0 4 2 6

21 UNIÃO DOS PALMARES 0 0 19 2 21

22 ARAPIRACA 0 0 33 2 35

26 BARRA DE SÃO MIGUEL 2 2 3 2 9

26 MARECHAL DEODORO 0 0 19 2 21

27 CANAPI 5 2 5 2 14

27 MATA GRANDE 0 0 6 2 8

28 BELÉM 6 2 7 2 17

28 CHÃ PRETA 3 2 4 2 11

28 PAULO JACINTO 0 0 4 2 6

28 QUEBRANGULO 0 0 6 2 8

29 BATALHA 0 0 5 2 7

29 BELO MONTE 3 2 4 2 11

29 JACARÉ DOS HOMENS 0 0 3 2 5

29 MONTEIRÓPOLIS 1 2 2 2 7

31 CRAÍBAS 6 2 7 2 17

31 MAJOR ISIDORO 0 0 7 2 9

33 MACEIÓ 27 2 37 2 68

34 JUNQUEIRO 0 0 12 2 14

34 TEOTÔNIO VILELA 0 0 11 2 13

37 IGREJA NOVA 8 2 8 2 20

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE 3 2 4 2 11

37 PORTO REAL DO COLÉGIO 0 0 15 2 17

37 SÃO BRÁS 0 0 6 2 8

39 ÁGUA BRANCA 0 0 7 2 9

39 INHAPI 5 2 6 2 15

39 PARICONHA 0 0 6 2 8

40 DELMIRO GOUVEIA 6 2 26 2 36

40 OLHO D’ÁGUA DO
CASADO

2 2 3 2 9

40 PIRANHAS 5 2 6 2 15
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44 GIRAU DO PONCIANO 0 0 10 2 12

44 JARAMATAIA 2 2 3 2 9

44 LAGOA DA CANOA 0 0 6 2 8

45 COITÉ DO NÓIA 3 2 4 2 11

45 IGACI 0 0 12 2 14

45 TAQUARANA 3 2 4 2 11

46 CACIMBINHAS 0 0 4 2 6

46 DOIS RIACHOS 0 0 5 2 7

46 ESTRELA DE ALAGOAS 9 2 10 2 23

46 MINADOR DO NEGRÃO 2 2 3 2 9

47 CAMPO ALEGRE 0 0 8 2 10

47 LIMOEIRO DE ANADIA 0 0 13 2 15

48 ANADIA 0 0 10 2 12

48 BOCA DA MATA 0 0 7 2 9

48 MARIBONDO 4 2 4 2 12

48 TANQUE D'ARCA 3 2 3 2 10

49 FEIRA GRANDE 5 2 7 2 16

49 SÃO SEBASTIÃO 0 0 12 2 14

50 MARAVILHA 0 0 6 2 8

50 OURO BRANCO 0 0 4 2 6

50 POÇO DAS TRINCHEIRAS 0 0 8 2 10

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA 0 0 7 2 9

51 SENADOR RUI PALMEIRA 0 0 6 2 8

53 CAMPESTRE 0 0 3 2 5

53 FLEXEIRAS 0 0 6 2 8

53 JOAQUIM GOMES 0 0 7 2 9

53 NOVO LINO 0 0 5 2 7

54 MACEIÓ 29 2 42 2 75

55 ARAPIRACA 0 0 19 2 21
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ANEXO I-G

ELEIÇÕES 2020 PLANEJAMENTO LOGÍSTICO DISTRIBUIÇÃO DE URNAS E CABINAS DE
VOTAÇÃO 

(   )1º TURNO: 15.11.2020                                             (   )2º TURNO: 29.11.2020 

Zona: Município: 

Responsável no Cartório Eleitoral: Telefone para contato: 

Quantos Locais de Votação? Rota  de  entrega  compartilhada  com  outro
município? ( ) Sim ( ) Não 

Quantos roteiros para entrega? 

Detalhes do roteiro em anexo 

Alterações  no  roteiro  precisam  de  ordem
expressa do Chefe Cartório ( ) Sim ( ) Não 

Horário para início do recolhimento: Previsão de horário para entrega no 1º local de
votação: 

RECOLHIMENTO DE ENVELOPES E URNAS 

Para  recolhimento  dos  envelopes  o  cartório  fará

uso  de  aplicativos  de  mensagens  ou  SMS  para

notificar à empresa? ( ) Sim ( ) Não 

Ponto de espera para início do recolhimento: 

Observações: .................................................................................................................................................

......................... .............................................................................................................................................

................................................... ...................................................................................................................

............................................................................. .........................................................................................

....................................................................................................... 

Responsável pelas informações: Data:

Assinatura: 

Fiscal do Contrato – Cartório Eleitoral                    

(   ) Aprovo   (   ) Desaprovo 

Data:

Matrícula: 

Assinatura: 

Responsável pela Empresa Contratada: Data: 

Cargo:

Assinatura: 

PODER JUDICIÁRIO
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                         ANEXO I-H

                                        DETALHAMENTO DE ROTEIRO

ROTEIRO01
Município: ................................................................................................................…

TOTAL DE LOCAIS TOTAIS DE SEÇÕES RESPONSÁVEL DA ZONA/CONTATO

 

  1

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  2

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

  3

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 
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  4

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  5

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

 6

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  7

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  8

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 
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  9

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  10

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

Observações: ...............................................................................................................................................

........................ .............................................................................................................................................

................................................. ....................................................................................................................

.......................................................................... 
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ANEXO II

CONTRATO Nº XX/2020
Processo nº 0010887-75.2019.6.02.8000

MINUTA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COM A EMPRESA _________. 

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 -
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu  Presidente, Desembargador  Pedro  Augusto
Mendonça  de  Araújo,  brasileiro,  casado,  Magistrado,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº
105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº  039.674.504-06, 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 na Rua _______________, resolvem celebrar o
presente contrato de prestação de serviços, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto
nº 10.024, de 20 de setembro de 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, 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 transporte de urnas eletrônicas, envelo-
pes para apuração, cabinas de votação, bem como o fornecimento de envelopes, conforme o
edital de licitações e seus anexos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução
encontram-se descritas nos ANEXOS I e I-A e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico nº
XX/2020, que passa a fazer parte integrante do presente Termo, independente de transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO –  Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de
empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços de distribuição serão realizados em três etapas:
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d) a primeira consiste na distribuição de urnas e cabinas — coleta das ur-
nas eletrônicas e cabinas nos Locais de Armazenamento para entrega nos Lo-
cais de Votação. Esse transporte será municipal, para os municípios onde exis-
tem Locais de Armazenamento, ou intermunicipal, para os municípios sem Lo-
cal de Armazenamento;

e) a segunda é relativa à coleta de envelopes lacrados nos Locais de Vo-
tação para entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas Apuradoras,
conforme o caso, podendo ainda esse transporte ser municipal, intermuni-
cipal ou ambos (municipal seguido de intermunicipal); 

f) a terceira  trata do recolhimento das caixas de urnas eletrônicas e
dos volumes de materiais de apuração, acondicionados em envelopes com
até 12 unidades, para entrega nas juntas eleitorais.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  Os  períodos  de  cada  etapa  por  turno  de  Eleição  são  os
seguintes:

a) 1º Turno e 2º Turno, se houver (somente Capital): 

• Distribuição de urnas e cabinas: véspera da Eleição; 

• Recolhimento de envelopes: dia da Eleição, após o término da votação; e 

• Recolhimento de urnas: dia da Eleição, após o término da votação e recolhi-

mento dos envelopes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Segue abaixo a descrição da Primeira Etapa – Distribuição de
Urnas e Cabinas:

Objetivo
Recolhimento das urnas eletrônicas  e cabinas  de  votação
nos Locais de Armazenamento para entrega nos Locais de
Votação,  de  acordo  com  os  quantitativos  estimados  no
Anexo I-B. 

Data do recolhimento do
material

Véspera das Eleições, 1º e 2º Turno, se houver    (so-
mente na Capital).

Horário

1.  Conforme  Anexo  I-G,  mediante  reunião  entre  o
Chefe  de  Cartório  e  representante  da  contratada,
sendo recomendado a distribuição entre às 8h e 14h.
2. Poderá haver modificações, neste caso,  de acordo
com o planejamento logístico do Cartório  Eleitoral,  a
ser combinado e entregue à contratada, em reuniões
específicas,  com  cópia  à  Gestão  Contratual,  respei-
tando-se o limite de 6(seis) horas para a conclusão da
distribuição de urnas, uma vez iniciada a operação. 
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Locais de coleta

Nos Locais de Armazenamento definidos pelas zonas
eleitorais,  conforme  relação  contida  no  anexo  I-B,
podendo sofrer  alterações pontuais,  em geral  sem
alterações quantitativas significantes, que serão de-
vida e oportunamente comunicadas quando da sua
ocorrência à contratada, pela Gestão Contratual. 

Local de entrega

Nos Locais de Votação, segundo as quantidades esti-
madas no Anexo I-C, e que serão atualizadas e forneci-
das  à contratada,  em formato final,  em até 30 dias
antes da realização do 1º turno, podendo sofrer alter-
ações  pontuais,  em  razão  de  caso  fortuito  ou  força
maior,  que  serão  devida  e  oportunamente  comuni-
cadas  quando  de  sua  ocorrência  à  contratada,  pela
Gestão Contratual.

Responsável pela
entrega nos locais de

coleta

Servidor  do  Cartório  Eleitoral  ou  do  TRE-AL,  bem
como pessoal  autorizado pela  Justiça  Eleitoral,  nos
Locais de Armazenamento da Zona Eleitoral. 

Responsável pela
recepção nos locais de

entrega

Coordenadores de local ou pessoal  autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Segue abaixo a descrição da Segunda Etapa – Recolhimento de
Envelopes:

Objetivo
Coleta  de  envelopes,  para  entrega  nos  Pontos  de
Transmissão e/ou Juntas Apuradoras. 

Data Dia  das  Eleições  –  1º  e  2º  Turno,  se  houver
(somente Capital). 

Horário

Com início às 17h e 15min e prazos de entrega con-
forme abaixo: Transporte municipal: 1 hora, contada
a partir do recolhimento; Transporte intermunicipal:
2 horas, contada a partir do recolhimento do último
envelope  do  município  de  origem;  O  Cartório
Eleitoral  poderá  se  valer  de  aplicativos  de  men-
sagem ou SMS para registrar o término da votação
de cada Local de Votação, e assim também notificar
à empresa, onde esta terá, a partir de então, 30 min
para recolhimento dos envelopes daquele Local de
Votação,  devendo essa  opção  ser  ajustada  com a
empresa, conforme reunião prévia. 

Local de recolhimento Locais  de  votação,  conforme  locais  de  entrega  da
etapa anterior. 

Local de entrega

Conforme logística do Cartório Eleitoral, o endereço de
entrega poderá ser em um Ponto de Transmissão no
próprio município ou em município distinto pertencente
à Zona Eleitoral,  e/ou Junta  Apuradora,  localizada no
próprio município ou em município pertencente à Zona
Eleitoral, conforme cenários abaixo 
Cenário  1.  Para  os  municípios  onde  haja  Ponto  de
Transmissão e Junta Apuradora, mas em endereços dis-
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tintos,  deverão  ser  entregues  primeiro  os  envelopes
destinados aos Ponto de Transmissão (transporte mu-
nicipal) e em seguida os envelopes destinados à Junta
Apuradora (transporte municipal), sendo utilizado para
tanto o mesmo veículo; 
Cenário 2. Para municípios onde haja Pontos de Trans-
missão mas não haja Junta Apuradora deverão ser en-
tregues os envelopes destinados ao Ponto de Transmis-
são (transporte municipal) e em seguida os envelopes
da Junta Apuradora (transporte intermunicipal); 
Cenário  3. Para  municípios  onde  não  haja  Ponto  de
Transmissão todos os envelopes serão entregues em
ponto  de  transmissão  (transporte  intermunicipal)
seguido  de  entrega  dos  demais  envelopes  na  junta
eleitoral (transporte intermunicipal) ou então todos os
envelopes  serão  entregues  diretamente  na  junta
eleitoral (transporte intermunicipal). 

Responsável pela
entrega nos locais de

coleta

Coordenadores de local ou pessoal  autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

Responsável pela
recepção nos locais de

entrega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Pontos de
Transmissão e Juntas Apuradoras da Zona Eleitoral. 

- Especificidades da etapa de recolhimento de envelopes

Para  os  transportes  municipais.  A  empresa  deverá  fazer  tantos  trajetos  quanto  forem
necessários entre os Locais de Votação e o Ponto de Transmissão/Junta Apuradora, de forma
a  evitar  a  utilização  de  roteiros  preestabelecidos  fixos  e  que  dificultem  ou  atrasem  o
processamento  de  resultados.  Deverá  ser  respeitado,  no  entanto,  o  limite  de  1  (um)
recolhimento por Local de Votação. Para os transportes municipais seguidos de transporte
intermunicipal. Nos municípios onde a empresa fizer uso de mais de um veículo, o transporte
intermunicipal poderá ser feito em veículo  único, ou seja, com “transbordo” de envelopes
entre os veículos do município de origem, para concentração em um único transporte com
destino  ao  Ponto  de  Transmissão  e/ou  Junta  Apuradora,  devendo  porém o  “transbordo”
ocorrer  em um Ponto de  Transmissão,  acompanhado por  servidor  da Justiça  Eleitoral  ou
designado pelo Juiz Eleitoral. 

- EXEMPLOS DE CENÁRIOS 

- Cenário 1 – Maceió - Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação próximos
ao Ponto de Transmissão do Grupo Escolar Tavares Bastos (conforme definido pelo Cartório
Eleitoral),  entrega  de  parte  de  envelopes  no  Tavares  Bastos e  em seguida  entrega  dos
demais envelopes na Junta Apuradora (deslocamento municipal com parada).

Cenário 2 – Jaramataia – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação do
município de Jaramataia e entrega de parte desses envelopes no Ponto de Transmissão, no
próprio  município,  e  em seguida concentração dos envelopes em um único  veículo  para
deslocamento para a sede do Cartório Eleitoral (Girau do Ponciano) para entrega dos demais
envelopes (deslocamento municipal, seguido de deslocamento intermunicipal). 
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Cenário 3 – Cajueiro – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de Cajueiro
e  em  seguida  deslocamento  para  a  Junta  Apuradora,  em  Viçosa  (deslocamento
intermunicipal). 

Cenário 3 – Tanque d’Arca – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de
Tanque  d’Arca  e  deslocamento  para  o  Ponto  de  Transmissão  em Maribondo  (transporte
intermunicipal),  e  em seguida  deslocamento  para  a  Junta  Apuradora  em Boca  da  Mata
(deslocamento intermunicipal continuado). 

PARÁGRAFO QUARTO – Segue abaixo a descrição da Terceira Etapa – Recolhimento de
Urnas:

Objetivo Recolhimento das urnas eletrônicas.

Data Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (somente
Capital). 

Horário Com início às 17h e 30min e término até 4 horas após
o  encerramento  da  votação  no  respectivo  local  de
votação,  aferidos  conforme  início  da  etapa  anterior
(Recolhimento de Envelopes). 

Local de recolhimento Locais de Votação, local de entrega da Etapa de Dis-
tribuição das Urnas 

Local de entrega Nos  Locais  de  Armazenamento,  local  de  coleta  da
Etapa de Distribuição das Urnas. 

Responsável pela
entrega nos locais de

coleta

Coordenadores de local ou pessoal  autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

Responsável pela
recepção nos locais de

entrega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Locais de

Armazenamento da Zona Eleitoral. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada
o valor de R$ XX (XXXXX).

PARÁGRAFO PRIMEIRO –  Considerando o valor  acima mencionado, o valor total deste
Contrato perfaz a importância de R$_____(__________), sendo R$______(__________), para o
primeiro turno e R$______(__________), para o segundo turno, se houver.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos,
encargos trabalhistas, previdenciários e sociais e custos operacionais em geral.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, por turno de votação, no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, após o devido
atesto pela Gestão/Fiscalização, desde que os serviços estejam em conformidade
com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável à Contratada.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será realizado mediante ordem bancária de
crédito em favor  da Contratada,  que,  para tanto,  deverá fazer  constar  em sua
proposta seus dados bancários.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanha-
da da documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para regu-
larização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresenta-
ção.

PARÁGRAFO QUARTO - Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO - O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tribu-
tos e as contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, modi-
ficada pela de nº 539, de 25/04/2005 e pela 706/2007.

PARÁGRAFO SEXTO - Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante pelo Re-
gime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela Microem-
presa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, median-
te comprovação da opção ou se encontre em uma das situações elencadas no art. 3º da IN
SRF nº 480/2004 e suas alterações posteriores.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de
emissão de notas fiscais.

PARÁGRAFO OITAVO  - 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 efe-
tivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplica-
ção da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:

EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – 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° 167864 (Pleitos Eleitorais) e
Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

                    CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da Contratada:
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a) Efetuar a coleta dos itens conforme descrito em cada etapa, nos ho-
rários e locais ajustados, em veículos utilizados exclusivamente para este
fim;
b) Fornecer recibo em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
discriminando as quantidades transportadas em cada etapa, no ato da co-
leta;
c) Entregar as urnas eletrônicas, volumes de cabinas de votação, volu-
mes de mídias de votação e volumes de materiais de apuração mediante
recibo, nos endereços relacionados pelo Contratante, exclusivamente aos
serventuários  devidamente  designados  pelo  Juiz  Eleitoral  da  respectiva
Zona, conforme descrito neste Termo de Referência;
d) Responder, na forma estabelecida no contrato, pelo inadimplemen-
to de cláusulas contratuais ou quando ocorrer avarias ocasionadas compro-
vadamente por manuseio indevido no trajeto das urnas eletrônicas, mídias
de resultado e demais materiais, ou extravios, por culpa ou dolo da contra-
tada;
e) Adotar as cautelas necessárias para o manuseio e transporte dos
equipamentos; 
f) Cumprir as obrigações derivadas do contrato, quais sejam, encargos
previdenciários, obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comer-
ciais;
g) Cumprir as decisões emanadas da administração do Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Alagoas que visem ao fiel cumprimento do contrato. 
h) Implantar, de forma adequada, a supervisão dos serviços, de modo
a obter uma operação correta e eficaz; 
i)        Comunicar à Fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade de ca-
ráter urgente e prestar os esclarecimentos que a referida Fiscalização jul-
gar necessários;
j)       Fornecer ao contratante, em prazo não superior a 20 (vinte dias)
após a contratação, o plano logístico da distribuição das urnas eletrônicas,
mídias de resultado, materiais de votação e expediente;
k) Expor a logística dos trabalhos aos agentes da Justiça Eleitoral (ser-
vidores, Juízes e Membros do Tribunal), em momentos distintos, na forma
determinada pelo Contratante;
l)       Solicitar ao contratante os endereços dos locais de coleta e entrega
das urnas eletrônicas, por Zona e Seção Eleitoral, bem como a sua respec-
tiva quantidade, devendo ainda, a contratada requerer a lista supramenci-
onada em um prazo mínimo de 05 (cinco) dias que antecedam o transporte
das urnas eletrônicas, em função da probabilidade de haver mudanças nos
locais onde funcionarão as seções eleitorais;
m) Dispor de pelo menos um supervisor/coordenador na região para
atendimento à Zona Eleitoral, podendo este ser compartilhado com outras
zonas eleitorais, que possa intervir na logística direta de distribuição e re-
colhimento e que esteja desvinculado do quadro de motoristas e carrega-
dores; 
n) Munir os condutores dos veículos envolvidos na operação com apa-
relhos celulares, bem como todos os responsáveis nos locais de apoio, em
todas as sedes das Zonas Eleitorais. O uso dos telefones celulares, nos li-
mites da contratação, fica restrito ao recebimento de chamadas pagas na
sua origem, não se responsabilizando o Tribunal por qualquer ligação origi-
nada do aparelho durante o período da contratação ou mesmo recebida na
modalidade “a cobrar”; 
o) Fornecer ao TRE-AL uma relação contendo nome dos condutores e
identificação dos veículos (modelo, marca, ano de fabricação, placa) que
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serão utilizados em cada etapa da operação. 
p) Indicar  preposto,  a  quem a Fiscalização dirigir-se-á  para  resolver
questões vinculadas à execução dos serviços;
q) Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identifi-
cados.

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 OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a) Permitir o acesso dos empregados da contratada às suas dependências
para execução de serviços referentes ao objeto contratado, quando necessá-
rio;
b)  Prestar as informações e os esclarecimentos correlatos aos serviços,
que venham a ser solicitados pela Contratada;
c)  Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu
bom desempenho, segundo os princípios da eficiência e da eficácia;
d) Aceitar o preposto indicado pela contratada;
e) Observar as condições gerais de aceitação quanto a peso, dimensões e
outras estabelecidas pela Contratada;
e) Apresentar à Contratada cronograma para realização da coleta e da en-
trega das urnas eletrônicas, incluindo a indicação dos respectivos locais de
coleta e entrega;
f) Fornecer e emitir recibos discriminando a quantidade de urnas eletrôni-
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cas, mídias de resultado e materiais e que forem entregues à Contratada,
nos quais o signatário aporá por extenso o nome juntamente com o número
de um documento de identificação pessoal;
g) Fiscalizar, por meio dos Gestores designados pela Presidência, com apoio
da Fiscalização, a execução dos serviços. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

 A vigência do contrato será a partir da assinatura, até 31 de dezembro de 2020,
considerando o prazo para pagamento.

CLÁUSULA DEZ – 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 ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A Contratada estará sujeita às penalidades estabelecidas na legislação
que disciplina as licitações e contratações públicas (Leis nº 8.666/93 e 10.520/02),
nos seguintes termos:

a) Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93:
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a.1) O  atraso injustificado  no início da execução dos serviços sujeitará a
Contratada,  a  juízo  do  Contratante,  à  multa  de  5%  do  valor  total  do
contrato, por turno de votação. A execução terá início com a arrumação das
urnas para distribuição aos locais de votação.

a.2) O atraso injustificado, ou de justificativa não aceita pela Administra-
ção, em relação a coleta ou entrega dos itens contratados, em qualquer
etapa, sujeitará a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 2% sobre
preço unitário de coleta ou entrega do item, por tempo superior a 30 minu-
tos, incidindo em tantos quantos forem os volumes coletados ou entregues
em atraso, por turno de votação.

b) Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial
do contrato, o Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades:

b.1) Advertência;

b.2) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial
do mesmo;
b.3) Suspensão temporária  de participar em licitação e impedimento de
contratar com o TRE-AL;
b.4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra-
ção Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderá a Administração considerar inexecução total ou
parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior
a 2 dias para as atividades preparatórias, 5 horas para as todas as etapas dos
serviços, à exceção da etapa II, cujo prazo será considerado para tanto se supe-
rior a 2 horas, na entrega, coleta ou na regularização de eventuais vícios.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa,  ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas
neste edital e das demais cominações legais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As penalidades serão aplicadas na forma da
legislação específica e de acordo com as normas regulamentares da Secretaria
do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  assegurando-se  à  Contratada, em
qualquer hipótese, os benefícios da ampla defesa e do contraditório.

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.
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PARÁGRAFO SEXTO - A contratada, 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 8.666/93.

PARÁGRAFO OITAVO - Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à contratada.

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.

PARÁGRAFO TREZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente contratação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

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.

PARÁGRAFO 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 TREZE - 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 QUATORZE – DA GESTÃO CONTRATUAL E  FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A gestão do contrato ficará a cargo de servidores Leonardo Luiz dos
Santos  Pereira  e  Neilton  Souza  Silva  Júnior,  que  promoverão  o
acompanhamento da execução dos serviços, ficando a fiscalização a cargo dos
Chefes  de  Cartório  ou  outros  servidores  designados  pela  Presidência  do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO  ÚNICO  -  À  Gestão  e  Fiscalização  do  contrato,  dentre  outras
atribuições previstas na Resolução nº 15.787/2017 ou outro instrumento legal
que a substitua, compete:

a) Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de entrega das ur-
nas eletrônicas, por Zona e Seção Eleitoral, pontos de transmissão
e juntas apuradoras.

b) Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for necessário
para viabilizar o pagamento na forma prevista no contrato.

c) Comunicar à Administração eventual descumprimento de cláusula
contratual.

d) Propor, de forma fundamentada, em caso de descumprimento de
cláusula contratual, as penalidades cabíveis.

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal 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 devidamente assinado.

                    Maceió, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL 
               Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
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                Presidente 

Pela Empresa 
           

Representante da empresa
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ANEXO III

Pregão Eletrônico nº XX/2020

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de 
Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone 
Fax
E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim (  ) Não
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ANEXO IV

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS (modelo)

1º TURNO

Etapa 1 – Envio de Urnas e Cabinas de Votação

Descrição Tipo  do
transporte

Área Locais Média  de
Volumes  Por
Local

Volumes
Estimados

Roteiros Veículos Valor Unitário Valor total

Distribuição  de  Urnas  e
Cabinas  de Votação dos
Locais  de
Armazenamento para os
Locais de Votação

Municipal Urbana 624 7,12 4,442 0 0

Rural 90 4,64 418 0 0

Intermunicipal Urbana 249 6,19 1.542 0 0

Rural 43 4,47 192 0 0

Total (Etapa 1)

Etapa 2 – Recolhimento de Envelopes

Descrição Tipo  do
transporte

Área Locais Média  de
Volumes  Por
Local

Volumes
Estimados

Roteiros Veículos Valor Unitário Valor total

Recolhimento  de
Envelopes nos Locais de
Votação  para  entrega
nos  Pontos  de
Transmissão e/ou Juntas
Apuradoras

Cenário  1
(com  PTJE¹  e
com JA²)

Urbana 601 1,24 743 0 0

Rural 85 1,08 92 0 0

Cenário  2
(com  PTJE  e
sem JA²)

Urbana 151 1,83 277 0 0

Rural 29 2,00 58 0 0

Cenário  3
(sem  PTJE  e
sem JA)

Urbana 121 1,03 125 0 0

Rural 19 1,00 19 0 0

Total (Etapa 2)
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Etapa 3 – Recolhimento de Urnas

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de
Volumes Por

Local

Volumes
Estimados

Roteiros Veículos Valor Unitário Valor total

Recolhimento de Urnas Municipal Urbana 624 6,12 3.817 0 0

Rural 90 3,64 328 0 0

Intermunicipal Urbana 249 5,19 1.293 0 0

Rural 43 3,47 149 0 0

Total (Etapa 3)

Fornecimento de Envelopes

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de
Volumes Por

Local

Volumes
Estimados

Roteiros Veículos Valor Unitário Valor total

Fornecimento de
Envelopes³ para o PTJE e

JA

Tipo 1 NA 278 1,00  370 NA

Tipo 2 NA 1.036 1,00 1.250 NA

Total (Etapa 1)
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2º TURNO

Etapa 1 – Envio de Urnas e Cabinas de Votação

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de
Volumes Por

Local

Volumes
Estimados

Roteiros Veículos Valor Unitário Valor total

Distribuição  de  Urnas  e
Cabinas  de Votação dos
Locais  de
Armazenamento para os
Locais de Votação

Municipal Urbana 230 7,17 1.649 0 0 0,00

Total (Etapa 1)

Etapa 2 – Recolhimento de Envelopes

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de
Volumes Por

Local

Volumes
Estimados

Roteiros Veículos Valor Unitário Valor total

Recolhimento  de
Envelopes nos Locais de
Votação  para  entrega
nos  Pontos  de
Transmissão e/ou Juntas
Apuradoras

Cenário  1
(com  PTJE  e
com JA)

Urbana 230 1,56 359 0 0 0,00

Total (Etapa 2)

Etapa 3 – Recolhimento de Urnas

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de
Volumes Por

Local

Volumes
Estimados

Roteiros Veículos Valor Unitário Valor total

Recolhimento de Urnas Municipal Urbana 230 6,17 1.418 0 0 0,00
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Total (Etapa 3)

Etapa 4 – Fornecimento de Envelopes

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de
Volumes Por

Local

Volumes
Estimados

Roteiros Veículos Valor Unitário Valor total

Fornecimento de
Envelopes para o PTJE e

JA

Tipo 1 NA 118 1,00 126 NA 0,00

Tipo 2 NA 241 1,00 251 NA 0,00

Total (Envelopes)

Total 1º turno

Total 2º turno

Total Geral (1º e 2º Turno)

1) PJTE: Ponto de Transmissão da Justiça Eleitoral
2) JA: Junta Apuradoras
3) Envelopes: Quantidade total estimada é definida pela quantidade necessária a ser consumida por cada local de votação mais envelope reserva.
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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 setembro de 2020.
À AJ-DG, com a minuta de edital retificada.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 17/09/2020, às 22:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765405 e o código CRC 676290A8.

0010887-75.2019.6.02.8000 0765405v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Praça Ernesto Gomes Maranhão nº 31 - Bairro Centro - CEP 57920-000 - São Luís do Quitunde - AL

 

DESPACHO

São Luís do Quitunde, 18 de setembro de 2020.
Ao cartório eleitoral para ciência e providências

necessárias.

Documento assinado eletronicamente por WILAMO DE OMENA LOPES, Juiz Eleitoral,
em 18/09/2020, às 16:57, 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
0766257 e o código CRC 782CAEFF.

0010887-75.2019.6.02.8000 0766257v1

Despacho GJ-17ª ZE 0766257         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 582



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 : 0010887-75.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO DE ELEIÇÕES
ASSUNTO : TRANSPORTE DE CAIXAS DE URNAS ELETRÔNICAS. ELEIÇÕES 2020.

 

Parecer nº 1697 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO

 
Trata-se de pretensão de contratação de empresa

para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para
apuração, cabinas de votação, bem como o fornecimento de
envelopes  para as Eleições  2020,  consoante Termo de
Referência inicial (0639498) elaborado pelos gestores do
futuro contrato, tendo como justificativa o atendimento
da necessidade logística de transporte de urnas, mídias de
resultado e demais materiais relativos às eleições do corrente
ano.

 

2. DO PROCEDIMENTO

 

Após ampla instrução, auscultando os Cartórios
Eleitorais, o termo de referência foi aperfeiçoado (0728297),
com ajustes pontuais relacionados à estrutura textual e
reposicionamento de anexos, com tabelas com mais clareza de
informação e inclusão de link para visualização dos prédios
envolvidos na operação (Locais de Armazenamento, Locais de
Votação, Pontos de Transmissão e Juntas Apuradoras), com
respectivos quantitativos atualizados (0728300).

No evento 0745273, consta o esclarecimento: "Em
reunião da CPPE, que teve lugar no dia 13/08/2020, cuja ata
encontra-se em processo de confecção e coleta de assinaturas
(0744838), houve deliberação, por maioria, no sentido de que
deverá ser dado prosseguimento ao procedimento de
contratação instruído nos presentes autos, podendo os
correios concorrerem em igualdade de condições com os
demais." 

 No evento 0734366, a SEIC informou:
"...Disparamos pedidos de cotação a
várias empresa do setor,
eventos 0722596, 0722597, 0723420, 0728418 e 0731051 ,
foram comunicadas algumas promessas,
no entanto recebemos propostas da
empresa Ribal, evento 0732279, da
empresa Correios, evento 0732825 e da
empresa Confiança Mudanças e Cargas,
evento 0734352.
Confeccionadas as planilhas de estimativa
de preços, evento 0734362  obtivemos a
estimativa média de valor para o 1º Turno
de R$957.461,81 e para o 2º Turno, se
houver, de R$291.264,73 e um
total global de R$1.248.726,54 (um
milhão, duzentos e quarenta e oito mil
setecentos e vinte e seis reais e cinquenta
e quatro centavos). 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, com
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fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 
10.024/2019, com participação ampla e
irrestrita em razão dos valores
estimados."

 
No evento 0736036, a COFIN efetuou a reserva de

crédito. 
Em seguida, a SLC/COMAP elaborou a minuta de

edital (0739191) . No evento   0739192, tem-se a justificativa
da SLC/COMAP acerca da não adoção da previsão de
exclusividade de participação para microempresas e empresas
de pequeno porte, conforme disciplina veiculada na LC nº
123/2006 e Decreto nº 6.204/2007; a divulgação dos preços
orçados; bem como acerca dos ajustes efetuados na minuta.

  Na sequência, os autos vieram a esta Assessoria
Jurídica  para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do
art. 38 da Lei nº 8.666/93 c/c  o art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17.

Por meio do Despacho 0749446, esta AJ-DG
recomendou alguns aperfeiçoamentos na redação da minuta
do edital, incluindo as planilhas de custo, o que gerou a
minuta (0765404), elaborada pela SLC.

Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço global, para a 
contratação de empresa para transporte de urnas eletrônicas,
envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como o
fornecimento de envelopes para as Eleições  2020. 

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, a cargo da
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,
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;
  (...)
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§ 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 o objeto da
presente licitação pode ser adquirido 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 que o presente procedimento contém todos
os elementos necessários, segundo as prescrições do art.
8º do Decreto nº 10.024/2019, 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 previsão de
participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
quanto aos critérios de desempate.  

 

4. DA MINUTA CONTRATUAL

 

A minuta contratual ora analisada atende às
prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93, trazendo
os elementos necessários para o caso presente, quais sejam: a
legislação aplicável, o objeto e seus elementos característicos,
o regime de execução, o preço e as condições de pagamento,
o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática, os direitos e as
obrigações das partes, a vigência, as sanções cabíveis e os
valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, a legislação
aplicável à execução do contrato e aos casos omissos e a
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na legislação.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

 Em face do que determina a Portaria Presidência
nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, - segue a
pertinente lista de verificação relativa ao Anexo I: Licitação –
modalidade Pregão Eletrônico – Aplicável a bens e serviços,
exceto os referentes à tecnologia da informação e a obras e
serviços de engenharia. 
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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.

 

ItemQuestionário
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?  esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade
pública que demanda a futura contratação? SIM 0728297

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

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

 

SIM
 

6 O Termo de Referência contém justificativa para utilização
do Pregão Presencial em detrimento do Eletrônico? N/A  

7 O Termo de Referência contém justificativa para prévia
seleção de marcas e/ou especificações? N/A  

8 O Termo de Referência contém justificativa para exigência
de exibição de amostras ao longo do processo de licitação? N/A  

9 O Termo de Referência contém justificativa para o
agrupamento de itens? N/A  

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

Esclarecer  

12 O Termo de Referência prevê regras claras para a
apresentação de atestados de capacidade técnica? SIM  

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?

 a
esclarecer

14
O Termo de Referência contém justificativa para a
necessidade de apresentação de atestados independentes
para cada capacitação técnica a ser comprovada?

N/A  

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

16
O Termo de Referência contém justificativa para as
limitações de tempo, época e/ou de locais específicos para
atestados de capacidade técnica?

N/A  

17 O Termo de Referência contém justificativa para a cotação N/A  
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17 de quantidade inferior à demandada? N/A  

18
O Termo de Referência contém justificativa para contratação
de serviços mediante alocação de postos de trabalho (mão
de obra residente)?

N/A  

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado com
análise de outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências de
propriedade, posse e ou localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

21
O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam ser causa
de aumento dos custos da futura contratação?

SIM  

22O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade? N/A  

23Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente?

 
NÃO  

PESQUISA DE PREÇOS

24Foi realizada ampla pesquisa de preços?  SIM
 

0760866

25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos de acordo
com a legislação de regência e estão devidamente demonstrados e
justificados no processo administrativo?

SIM  

26Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM 0734362

27A Seção de Compras analisou os preços encontrados na pesquisa ou
submeteu ao exame da unidade demandante, conforme o caso? SIM  

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na forma do
art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o objeto da contratação não
implique em vínculo empregatício entre o obreiro e a contratada)

28
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o item da contratação?

NÃO  

29
Os autos contém justificativa para o afastamento da exclusividade
prevista para microempresas e empresas de pequeno porte e
Sociedade Cooperativa?

SIM 0739192

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 0765404

31

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

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

N/A  

32
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em razão do
valor da contratação (caso previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências que
tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM  
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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?

NÃO  

35
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem todos
os direitos trabalhistas previstos em legislação especial (inclusive em
Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).

N/A  

36
A minuta do edital contém definição da forma de apresentação de
lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação das
propostas?

SIM 0765404

37As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação? SIM 0765404

38
As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista
contidas na minuta do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM  

39A forma de divulgação de licitação está de acordo com o
valor a ser contratado? SIM  

40A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios
de habilitação econômico-financeira? SIM  

41A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas? SIM  

42A 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 0765404

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).

esclarecer  

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  

50A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados? N/A  

51A 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

As normas que dispõem sobre margem de preferência foram
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53observadas?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
 SIM  

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 0739192

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 arts. 13, III e 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. 20 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, arts. 14, V, 16, I,  17,
18 e 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

61Os autos do processo contêm documento indicativo da existência de
recursos orçamentários para suportar a despesa? SIM0736036

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 

63Os autos do processo contêm declaração do ordenador da despesa
(artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000), conforme o caso? N/A  

 

6. ALTERAÇÕES E PROVIDÊNCIAS  NECESSÁRIAS

 
Sem embargo, há necessidade de:
 
a)  esclarecer os itens 2, 10, 11, 13, 23 e  34 da

tabela de verificação acima, faltantes, salvo melho percepção;
b) incluir no item 8 da minuta do edital, um

subitem contendo: "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 na planilha constante nos Anexos I e seguintes"; 

c) em face da expressividade e relevância da
contratação, confirmar  a não exigência de garantia
contratual.  

 
No que concerne ao tema suscitado na alínea "b"

acima, não obstante a ponderada informação da SPLOG
(0761882), poderá haver intransponível dificuldade para aferir
a aceitabilidade das propostas, conforme muito bem resumido
pela ACAGE (0749708):
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"...Além de constituir exigência
legalmente estabelecida, o orçamento
detalhado permite à Administração a
identificação dos custos dos
serviços/etapas (unitário e total) que
compõe o valor contratado, facilitando a
formalização de possíveis
acréscimos/supressões, bem como
de possíveis aplicações de sanções em
razão de inexecução parcial do contrato,
repercutindo, ainda, no critério de
aceitabilidade das propostas ofertadas
pelos licitantes."
 

Assim, tendo em vista que a análise da fase externa
do certame competirá à ACAGE, conforme expressa previsão
egulamentar,   parece de bom alvitre a ciência da referida
Assessoria, conforme encaminhamento desta AJ-DG
(0764903).

 
Dessa forma,  seguem aos autos à Secretária de

Administração, para complemento da instrução. 
  

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 21/09/2020, às 08:30, 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
0766326 e o código CRC 24951990.

0010887-75.2019.6.02.8000 0766326v23
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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 setembro de 2020.
À SPLOG (Gestor designado pela Portaria

Presidência nº 90/2020) - Quanto aos itens 10, 11, 13 e 34 da
Lista de Verificação e letra "b" do item 6 do Parecer 1697-AJ-
DG

À SLC - quanto à letra "c" do item 6 do Parecer
1697-AJ-DG e demais alterações decorrentes da intervenção
do Gestor designado.

À AGE - quanto ao item 23 da Lista de Verificação -
aprovação do TR

 
No Parecer nº 1.697 (doc. 0766326), o sr. Assessor

Jurídico:
 

a)  esclarecer os itens 2, 10, 11, 13, 23 e  34
da tabela de verificação acima, faltantes, salvo
melho percepção;
b) incluir no item 8 da minuta do edital, um
subitem contendo: "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 na planilha constante
nos Anexos I e seguintes"; 
c) em face da expressividade e relevância da
contratação, confirmar  a não exigência de
garantia contratual.  
No que concerne ao tema suscitado na alínea
"b" acima, não obstante a ponderada
informação da SPLOG (0761882), poderá haver
intransponível dificuldade para aferir a
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aceitabilidade das propostas, conforme muito
bem resumido pela ACAGE (0749708):

"...Além de constituir exigência
legalmente estabelecida, o orçamento
detalhado permite à Administração a
identificação dos custos dos
serviços/etapas (unitário e total) que
compõe o valor contratado, facilitando a
formalização de possíveis
acréscimos/supressões, bem como
de possíveis aplicações de sanções em
razão de inexecução parcial do contrato,
repercutindo, ainda, no critério de
aceitabilidade das propostas ofertadas
pelos licitantes."

Assim, tendo em vista que a análise da fase
externa do certame competirá à ACAGE,
conforme expressa previsão egulamentar, 
 parece de bom alvitre a ciência da referida
Assessoria, conforme encaminhamento desta
AJ-DG (0764903).
Dessa forma,  seguem aos autos à Secretária
de Administração, para complemento da
instrução. 
 

Seguindo esses pontos, tem-se:
a) Quando ao item 2 da Lista de verificação: "A

contratação pretendida integra o planejamento de
contratações?" - Trata-se de contratação prevista entre
aquelas constantes da Portaria Presidência nº 373/2019
(doc. 0600064), qual seja: planejamento específico de
eleições. De todo modo, a contratação é prevista no item 64
do Anexo à Portaria nº 90/2020, que aprova o Plano Anual das
Contratações Administrativas do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas para o exercício de 2020 (doc. 0669112).

Quanto ao item 10 da Lista de Verificação : "O
Termo de Referência contém justificativa para a exigência de
atestados de capacidade técnica?" - O feito segue ao Gestor
Desiganado para devida alteração no TR.

Quanto ao item 11 da Lista de Verificação : "A
exigência da capacitação técnico-profissional limita-se às
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parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo
do objeto de licitação, sem exigência de quantidades
mínimas?" - O feito segue ao Gestor designado para prestar
os escalrecimentos demandados.

Quanto ao item 13 da Lista de Verificação : "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?" - O
feito segue ao Gestor designado para prestar os
esclarecimentos demendados.

Quanto ao item 23 da Lista de Verificação :
"Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? - A competência para aprovação de Termo de
Referência para contratatos de eleições não compete ao
secretário de Administração, portanto a questão é remetida à
AGE, para submeter aos membros da CPPE.

Quanto ao item 34 da Lista de Verificação : "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?"
Esse ponto foi objeto de esclarecimento no Despacho
SPLOG 0761882, tendo sido acolhido por esta Secretaria,
conforme consta do Despacho GSAD 0761176, contudo,
considerando o entendimento do Sr. Assessor Jurídico,
solicita-se ao Gestor designado que reavalie o ponto, se assim
entender. 

 
b) Trata-se de contratação por preço global e a

planilha é apresentada vazada para que a empresa detalhe os
custos de sua logística, portanto, em nosso entendimento, não
seria aplicável ao caso, com toda vênia, esse raciocínio do Sr.
Assesssor Jurídico, pois não temos itens específicos de
contratação. De todo modo, solicito pronunciamento do
Gestor designado sobre esse ponto, especialmente em face do
alerta da AJ-DG sobre o pronunciamento da ACAGE.

 
c) À SLC, para incluir no corpo do edital a garantia

contratual prevista no art. 56 da Li nº 8.666/93.
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Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/09/2020, às 11:22, 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
0766905 e o código CRC 9259B2C1.

0010887-75.2019.6.02.8000 0766905v1
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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 setembro de 2020.
 
 
Cumpre esclarecer que o Termo de Referência

reportado nos presentes autos fora aprovado pela Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições, em reunião
ocorrida em 17/06/2020 (ATA 0721033), conforme informação
coligida nos presente autos (0721201) naquela ocasião.

 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 21/09/2020, às 20:36, 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
0766977 e o código CRC 76AEBE4A.

0010887-75.2019.6.02.8000 0766977v1
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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 : 0010887-75.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO DE ELEIÇÕES

ASSUNTO : Eleições 2020. Transporte de urnas e mídias. Minuta de Edital. Composição de preço.
Consulta.

 

Parecer nº 1708 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Retornam os autos, encaminhados pelo Senhor

Assessor Jurídico da Diretoria-Geral (0764903), a fim de que
essa Unidade técnica verifique se as alterações promovidas na
última minuta retificada (0765404) atendem as
recomendações suscitadas em Parecer anterior de nº
1527/2020 (0749708).

 
Desta forma, revendo a última minuta

confeccionada (0765404), temos que esta agora contempla a
necessidade de apresentação do orçamento detalhado dos
custos dos serviços/etapas (unitário e total) que virá a compor
o valor contratado, por meio da tabela constante no Anexo IV
- Planilha de Formação de Preços (fls. 70-73), atendendo-se
satisfatoriamente assim ao que fora outrora recomendado em
antedito Parecer.

 
Recomendamos, por fim, o retorno destes

à Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral para conhecimento. 
 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - ACAGE

 
De acordo.
À Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral.

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora-Chefe
ACAGE

 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 21/09/2020, às 15:16, 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 15:17, 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
0767273 e o código CRC 5824374E.

0010887-75.2019.6.02.8000 0767273v1
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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 setembro de 2020.
À AJ-DG,
 
De ordem do Diretor-Geral, encaminho o processo

conforme sugerido no parecer 1708.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 21/09/2020, às 19:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0767653 e o código CRC FCE9F6DC.

0010887-75.2019.6.02.8000 0767653v1
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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 setembro de 2020.
À SAD,
 
Ciente das informações acostadas aos autos pela

AGE (0767653) e ACAGE (0767273), seguem os autos para as
demais providências elencadas no iem 6 do Parecer nº 1.697
(0766326) e já encaminhadas por essa Secretaria (0766905).

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 22/09/2020, às 11:26, 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
0767994 e o código CRC CE8EF122.

0010887-75.2019.6.02.8000 0767994v1
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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 setembro de 2020.
À SPLOG, para juntada do TR ajustado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/09/2020, às 12:54, 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
0768047 e o código CRC 6D3A0ADF.

0010887-75.2019.6.02.8000 0768047v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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.

2. Quantidades estimadas Conforme descritas neste Termo de Referência.

3. Especificação do Objeto Conforme descritos neste Termo de Referência.

4. Justificativa Atender necessidade logística de transporte de urnas, material 
de apuração e demais materiais relativos às eleições de 2020.

5. Prazos Conforme descritos neste Termo de Referência.

6. Classificação Orçamentária Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n.º 059583 (Pleitos 
Eleitorais).

7. Locais Conforme descritos neste Termo de Referência.

8. Unidade Gestora/ 
Fiscalizadora

Gestão: A Cargo dos Servidores Leonardo Luiz dos Santos 
Pereira e Neilton Souza Silva Júnior.

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

Maceió – AL, 22 de setembro de 2020.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Leonardo Luiz dos Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior

Processo SEI 0010887-75.2019.6.02.8000
Termo de referência - Eleições 2020 - Transporte de urnas - Rev.53.odt(Rev.53 - 22/09/2020 02:29)............................................................Página 1/28
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Termo de Referência

Especificações da Contratação

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa(s) especializada(s) para realização dos serviços abaixo descritos:
1. transporte de urnas eletrônicas e cabinas de votação dos locais de armazenamento (anexo

I) para os respectivos locais de votação (anexo II);
2. coleta  de  envelopes  nos  locais  de  votação  (anexo  II),  para  entrega  nos  Pontos  de

Transmissão (anexo III) e/ou Juntas Apuradoras (anexo IV), conforme o caso;
3. coleta das urnas eletrônicas nos locais de votação (anexo II)  para retorno aos locais de

armazenamento (anexo I); e
4. fornecimento  de  envelopes  para  o  transporte  das  mídias  e  materiais  de  apuração,

conforme quantitativos relacionados no anexo V.

2. DAS DEFINIÇÕES

Visando a melhor compreensão dos termos utilizados, utilizamos as seguintes definições:

• urna eletrônica:  Urna eletrônica em si,  devendo ser  obrigatoriamente transportada em
embalagem própria, em volume único e fechado;

• cabinas  de  votação:  cabinas  de  votação  acondicionadas  em volumes  únicos  de  até  21
unidades;

• material de apuração: boletins de urna, relatório de zerésima, boletins de justificativa e ata
da seção eleitoral, acondicionado em envelope próprio e lacrado;

• mídia  de  resultado:  Mídias  de  Resultado(MR)  contendo  arquivos  gerados  pela  urna
eletrônica na seção eleitoral, acondicionado em envelope próprio e lacrado;

• envelope: envelope para transporte das mídias de resultado e/ou material de apuração,
confeccionado em material inviolável e com recibo destacável;

• município sede: município onde está localizado o cartório da respectiva zona eleitoral;
• município termo: demais municípios pertencentes à jurisdição de uma zona eleitoral;
• ponto de transmissão: local utilizado para transmissão dos arquivos de resultado gravados

pelas urnas eletrônicas e armazenados nas Mídias de Resultado;
• transporte municipal: trajeto realizado dentro do próprio município, considerando origem

e destino. Neste contrato será, geralmente, o transporte entre o local de votação e o ponto
de transmissão/junta apuradora/local de armazenamento localizado no mesmo município;

• transporte intermunicipal: trajeto realizado dentro da mesma unidade federativa, mas com
municípios  de  origem  e  destino  diferentes.  Neste  contrato  geralmente  o  transporte
realizado entre os locais de votação e pontos de transmissão/juntas apuradoras/locais de
armazenamento em municípios distintos;

3. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços de distribuição serão realizados em três etapas:

• 1 - Distribuição de urnas e cabinas — coleta das urnas eletrônicas e cabinas nos Locais de
Armazenamento para entrega nos Locais de Votação. Esse transporte será municipal, para
os  municípios  onde  existem  Locais  de  Armazenamento,  ou  intermunicipal,  para  os
municípios sem Local de Armazenamento;
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• 2 - Recolhimento de envelopes — coleta de envelopes lacrados nos Locais de Votação para
entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas Apuradoras, conforme o caso, podendo
ainda  esse  transporte  ser  municipal,  intermunicipal  ou  ambos  (municipal  seguido  de
intermunicipal);

• 3 -  Recolhimento de urnas — recolhimento das urnas eletrônicas nos Locais de Votação
para entrega nos Locais de Armazenamento, etapa inversa à etapa 1, de distribuição.

Momentos:

1º Turno e 2º Turno, se houver (somente Capital):

• Distribuição de urnas e cabinas: véspera da Eleição;
• Recolhimento de envelopes: dia da Eleição, após o término da votação; e
• Recolhimento de urnas:  dia da Eleição,  após o término da votação e recolhimento dos

envelopes.
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3.1. PRIMEIRA ETAPA – DISTRIBUIÇÃO DE URNAS E CABINAS

Objetivo
Recolhimento  das  urnas  eletrônicas  e  cabinas  de  votação  nos  Locais  de
Armazenamento  para  entrega  nos  Locais  de  Votação,  de  acordo  com  os
quantitativos estimados no anexo I.

Data do recolhimento do material Véspera das Eleições, 1º e 2º Turno, se houver (somente na Capital)

Horário

1.  Conforme  Anexo  VI,  mediante  reunião  entre  o  Chefe  de  Cartório  e
representante da contratada, sendo recomendado a distribuição entre às 8h e
14h.

2.  Poderá haver  modificações,  neste  caso,  de  acordo  com o planejamento
logístico do Cartório Eleitoral, a ser combinado e entregue à contratada, em
reuniões específicas, com cópia à Gestão Contratual, respeitando-se o limite
de 6(seis) horas para a conclusão da distribuição de urnas, uma vez iniciada a
operação.

Locais de coleta
Nos  Locais  de  Armazenamento  definidos  pelas  zonas  eleitorais,  conforme
relação contida no anexo I, podendo sofrer alterações pontuais, em geral sem
alterações  quantitativas  significantes,  que  serão  devida  e  oportunamente
comunicadas quando da sua ocorrência à contratada, pela Gestão Contratual.

Local de entrega

Nos Locais de Votação, segundo as quantidades estimadas no Anexo II, e que
serão atualizadas e fornecidas à contratada, em formato final, em até 30 dias
antes da realização do 1º turno, podendo sofrer alterações pontuais, em razão
de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  serão  devida  e  oportunamente
comunicadas quando de sua ocorrência à contratada, pela Gestão Contratual.

Responsável pela entrega nos locais
de coleta

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como pessoal autorizado pela
Justiça Eleitoral, nos Locais de Armazenamento da Zona Eleitoral.

Responsável pela recepção nos 
locais de entrega

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral nos Locais
de Votação.
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3.2. SEGUNDA ETAPA: RECOLHIMENTO DE ENVELOPES

Objetivo Coleta  de envelopes,  para  entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas
Apuradoras.

Data Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (somente Capital).

Horário

Com início às 17h e 15min e prazos de entrega conforme abaixo:
Transporte municipal: 1 hora, contada a partir do recolhimento;
Transporte intermunicipal: 2  horas,  contada  a  partir  do  recolhimento  do
último envelope do município de origem;

O Cartório Eleitoral poderá se valer de aplicativos de mensagem ou SMS para
registrar o término da votação de cada Local  de Votação,  e assim também
notificar  à  empresa,  onde  esta  terá,  a  partir  de  então,  30  min  para
recolhimento dos envelopes daquele Local de Votação,  devendo  essa opção
ser ajustada com a empresa, conforme reunião prévia.

Local de recolhimento Locais de votação, conforme locais de entrega da etapa anterior.

Local de entrega

Conforme logística do Cartório Eleitoral, o endereço de entrega poderá ser em
um  Ponto  de  Transmissão  no  próprio  município  ou  em  município  distinto
pertencente  à  Zona  Eleitoral,  e/ou  Junta  Apuradora,  localizada  no  próprio
município ou em município pertencente à Zona Eleitoral, conforme cenários
abaixo.

Cenário 1. Para  os  municípios  onde  haja  Ponto  de  Transmissão  e  Junta
Apuradora, mas em endereços distintos, deverão ser entregues primeiro os
envelopes destinados aos Ponto de Transmissão (transporte municipal) e em
seguida os  envelopes destinados à  Junta Apuradora (transporte  municipal),
sendo utilizado para tanto o mesmo veículo;

Cenário 2. Para municípios onde haja Pontos de Transmissão mas não haja
Junta Apuradora deverão ser entregues os envelopes destinados ao Ponto de
Transmissão  (transporte  municipal)  e  em  seguida  os  envelopes  da  Junta
Apuradora (transporte intermunicipal);

Cenário 3. Para municípios onde  não  haja Ponto de Transmissão todos os
envelopes  serão  entregues  em  ponto  de  transmissão  (transporte
intermunicipal) seguido de entrega dos demais envelopes na junta eleitoral
(transporte  intermunicipal)  ou  então  todos  os  envelopes  serão  entregues
diretamente na junta eleitoral (transporte intermunicipal).

Responsável pela entrega nos locais
de coleta

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral nos Locais
de Votação.

Responsável  pela  recepção  nos
locais de entrega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como pessoal autorizado pela
Justiça  Eleitoral,  nos  Pontos  de  Transmissão  e  Juntas  Apuradoras  da  Zona
Eleitoral.

3.2.1. ESPECIFICIDADES DA ETAPA DE RECOLHIMENTO DE ENVELOPES

Para os transportes municipais. A empresa deverá fazer tantos trajetos quanto forem necessários
entre  os  Locais  de  Votação  e  o  Ponto  de  Transmissão/Junta  Apuradora,  de  forma a  evitar  a
utilização de roteiros  preestabelecidos fixos e que dificultem ou atrasem o processamento de
resultados.  Deverá  ser  respeitado,  no  entanto,  o  limite  de  1  (um)  recolhimento por  Local  de
Votação.

Para  os  transportes  municipais  seguidos  de  transporte  intermunicipal.  Nos  municípios  onde  a
empresa fizer uso de mais de um veículo, o transporte intermunicipal poderá ser feito em veículo
único, ou seja, com “transbordo” de envelopes entre os veículos do município de origem, para
concentração  em  um  único  transporte  com  destino  ao  Ponto  de  Transmissão  e/ou  Junta
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Apuradora, devendo porém o “transbordo” ocorrer em um Ponto de Transmissão, acompanhado
por servidor da Justiça Eleitoral ou designado pelo Juiz Eleitoral.

3.2.2. EXEMPLOS DE CENÁRIOS

Cenário 1 –  Maceió - Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação próximos ao
Ponto de Transmissão do Grupo Escolar Tavares Bastos (conforme definido pelo Cartório Eleitoral),
entrega de parte de envelopes no Tavares Bastos e em seguida entrega dos demais envelopes na
Junta Apuradora (deslocamento municipal com parada).

Cenário 2 – Jaramataia – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação do município
de  Jaramataia  e  entrega  de  parte  desses  envelopes  no  Ponto  de  Transmissão,  no  próprio
município, e em seguida concentração dos envelopes em um único veículo para deslocamento
para  a  sede  do  Cartório  Eleitoral  (Girau  do  Ponciano)  para  entrega  dos  demais  envelopes
(deslocamento municipal, seguido de deslocamento intermunicipal).

Cenário 3 – Cajueiro – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de Cajueiro e
em seguida deslocamento para a Junta Apuradora, em Viçosa (deslocamento intermunicipal).

Cenário  3 –  Tanque d’Arca –  Recolhimento de todos  os envelopes dos  Locais  de Votação de
Tanque  d’Arca  e  deslocamento  para  o  Ponto  de  Transmissão  em  Maribondo  (transporte
intermunicipal),  e  em  seguida  deslocamento  para  a  Junta  Apuradora  em  Boca  da  Mata
(deslocamento intermunicipal continuado).

3.3. TERCEIRA ETAPA: RECOLHIMENTO DE URNAS

Objetivo Recolhimento das urnas eletrônicas.

Data Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (somente Capital).

Horário
Com início às 17h e 30min e término até 4 horas após o encerramento da
votação  no respectivo  local  de  votação,  aferidos  conforme início  da  etapa
anterior (Recolhimento de Envelopes).

Local de recolhimento Locais de Votação, local de entrega da Etapa de Distribuição das Urnas.

Local de entrega Nos Locais de Armazenamento, local de coleta da Etapa de Distribuição das
Urnas.

Responsável pela entrega nos locais
de coleta

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral nos Locais
de Votação.

Responsável  pela  recepção  nos
locais de entrega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como pessoal autorizado pela
Justiça Eleitoral, nos Locais de Armazenamento da Zona Eleitoral.

Processo SEI 0010887-75.2019.6.02.8000
Termo de referência - Eleições 2020 - Transporte de urnas - Rev.53.odt(Rev.53 - 22/09/2020 02:29)............................................................Página 6/28

Termo de Referência Rev. 53 (0768146)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 605



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

4. DA REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO E AJUSTES DA LOGÍSTICA

A empresa deverá, em até 6 dias antes da eleição (segunda-feira antes da eleição, seja primeiro ou
segundo turno), reunir-se com o Chefe de Cartório para apresentar e discutir o plano logístico de
distribuição e recolhimento das urnas.

Deverão  estar  presentes  todos  os  condutores  (de  todas  as  etapas  abrangidas)  envolvidos  na
operação e o representante designado pela empresa.

Deverão ser  apresentados  os  respectivos veículos que serão utilizados,  momento esse que os
chefes  de  cartório  poderão  apontar  alguma  irregularidade  e  solicitar  a  substituição,  tendo  a
empresa 24h para apresentar novo veículo.

No caso de impossibilidade de participação do representante este poderá ser substituído (com
ausência devidamente justificada e aval  da empresa) por algum dos condutores envolvidos na
operação, que nessa situação assumirá a condição de preposto da empresa.

Deverão ser detalhados (em relação à distribuição) horários, localização dos locais de votação,
responsáveis nos locais de votação, ordem de entrega em cada município, horário de início da
operação de coleta, horário de início da operação de distribuição, horário de início da entrega em
cada  município,  estimativa  de  horário  para  cada  local  de  votação  (de  forma  a  evitar  espera
excessiva  pelos  supervisores  de  locais),  recibos  de  controle  de  entrega;  e  em  relação  ao
recolhimento de envelopes e urnas,  pós eleição,  horário  de início do recolhimento,  trajetos  a
serem observados, prazo esperado de entrega, entre outros assuntos pertinentes.

Deverá  ser  lavrado  PLANEJAMENTO LOGÍSTICO  -  DISTRIBUIÇÃO E  RECOLHIMENTO DE  URNAS,
MÍDIAS  E DOCUMENTOS (conforme modelo do anexo VI),  acompanhado do detalhamento do
roteiro (Anexo VII) e assinado pelos participantes para arquivamento e posterior consulta, caso
demandado.

5. DO FORNECIMENTO E DOS QUANTITATIVOS DE ENVELOPES DE SEGURANÇA

A empresa deverá fornecer os envelopes necessários ao transporte dos volumes definidos neste
Termo de Referência para cada turno, conforme quantitativos previstos  no anexo V, na sede de
cada zona eleitoral, até 6 dias antes da eleição, seja 1º ou 2º Turno, se houver.

5.1 ESPECIFICAÇÕES DOS ENVELOPES DE SEGURANÇA

Os envelopes fornecidos deverão possuir:
▪ Dimensões mínimas de 32 x 40cm;
▪ Sistema  de  fecho  rápido,  sem  necessidade  de  uso  de  outros  materiais  ou

ferramentas para lacração;
▪ Recibo destacável, sem a necessidade de uso de outros materiais ou ferramentas

para remoção;
E deverão ser:

▪ Ser opacos;
▪ preferencialmente de cores diferentes, após consultada a gestão acerca das cores a

serem adotadas, conforme quantitativos definidos para Pontos de Transmissão e
Junta Apuradora;

▪ Ser confeccionados em material impermeável;
▪ Ser resistentes à rasgo e à punctura.
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6. DO VALOR ESTIMADO PARA TRANSPORTE DE QUANTITATIVOS NÃO PREVISTOS:

Estima-se o valor equivalente ao percentual de 1%(um por cento) do quantum previsto para a
prestação de serviços, tomando-se por base os quantitativos apurados pelo TRE até o dia 1º de
setembro de 2020, para o pagamento de eventuais quantitativos não estimados em cada uma das
etapas previstas.

7. DADOS FÍSICOS E/OU VALORES DOS ITENS

DESCRIÇÃO MEDIDAS
(A x L x P) cm PESO MÉDIO VOLUME VALOR UNITÁRIO(*) 

CAIXA DE URNA 2009 24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA 2010 24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA 2013 24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA 2015 24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

MÍDIA DE VOTAÇÃO - - 22,60

CABINAS (21 UNIDADES) 21 / 46 / 100 12,4 Kg -
(*) Valor do item, em Reais

8. VEÍCULO APROPRIADO PARA TRANSPORTE

8.1 PARA AS ETAPAS ENVOLVENDO TRANSPORTE DE URNAS

Para  as  etapas  envolvendo  transporte  de  urnas  (distribuição  e  recolhimento)  deverão  ser
observado as seguintes condições:

• O transporte deverá ser executado em veículos do tipo utilitário (furgão, van ou de
carga) ou mini caminhões do tipo baú, conforme necessidade, sendo esses veículos
necessariamente fechados;

• Deverão ser  removidos  os  bancos de passageiros  para melhor  acomodação  das
urnas;

• Os veículos deverão dispor de condutor, auxiliar de carregamento e carrinho para
transporte;

• Os  condutores  deverão estar munidos de aparelho celular,  para recebimento de
ligações ou contatos de forma a efetuar o acompanhamento da operação e propor
ajustes pontuais;

• Deverá ser utilizado ao menos um veículo por zona e município;
• Não  poderão  ser  alocados  na  execução  dos  serviços  veículos  com  contratos

vigentes com órgãos dos governos, sejam eles nas esferas municipais, estaduais ou
federais;

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com caracterização ou
adesivação relacionada a empresas particulares e/ou político-partidárias;

8.2. PARA AS ETAPAS ENVOLVENDO TRANSPORTE DE ENVELOPES

Para as etapas de transporte de envelopes deverão ser observadas as seguintes condições:
• O transporte deverá ser executado em veículo tipo médio ou moto (nesse caso com

acessórios adequados para transporte), distinto do veículo de transporte das urnas;
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• Os condutores deverão estar munidos de aparelho celular, para recebimento de
ligações ou contatos de forma a efetuar o acompanhamento da operação e propor
ajustes pontuais;

• Deverá ser utilizado ao menos um veículo por zona e município;
• Não  poderão  ser  alocados  na  execução  dos  serviços  veículos  com  contratos

vigentes com órgãos dos governos, sejam eles nas esferas municipais, estaduais ou
federais;

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com caracterização ou
adesivação relacionada à empresas particulares e/ou político-partidárias;

9. DOCUMENTAÇÃO

Todos os procedimentos deverão ser documentados mediante recibo.

10. DAS OBRIGAÇÕES

10.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
• Efetuar  a  coleta  dos  itens  conforme  descrito  em  cada  etapa,  nos  horários  e  locais

ajustados, em veículos utilizados exclusivamente para este fim.
• Fornecer  recibo  em nome  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  discriminando  as

quantidades transportadas em cada etapa, no ato da coleta.
• Entregar  as  urnas  eletrônicas,  volumes  de  cabinas  de  votação,  volumes  de  mídias  de

votação e volumes de materiais de apuração mediante recibo, nos endereços relacionados
pelo  Contratante,  exclusivamente  aos  serventuários  devidamente  designados  pelo  Juiz
Eleitoral da respectiva Zona, conforme descrito neste Termo de Referência.

• Responder,  na  forma  estabelecida  no  contrato,  pelo  inadimplemento  de  cláusulas
contratuais  ou  quando  ocorrer  avarias  ocasionadas  comprovadamente  por  manuseio
indevido no trajeto das  urnas  eletrônicas,  mídias  de  resultado e  demais  materiais,  ou
extravios, por culpa ou dolo da contratada.

• Adotar as cautelas necessárias para o manuseio e transporte dos equipamentos.
• Cumprir  as  obrigações  derivadas  do  contrato,  quais  sejam,  encargos  previdenciários,

obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 
• Cumprir as decisões emanadas da administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

que visem ao fiel cumprimento do contrato.
• Implantar, de forma adequada, a supervisão dos serviços, de modo a obter uma operação

correta e eficaz.
• Comunicar à Fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar

os esclarecimentos que a referida Fiscalização julgar necessários.
• Fornecer ao contratante, em prazo não superior a 20 (vinte dias) após a contratação, o

plano logístico da  distribuição das  urnas  eletrônicas,  mídias  de resultado,  materiais  de
votação e expediente. 

• Expor  a  logística  dos  trabalhos  aos  agentes  da  Justiça  Eleitoral  (servidores,  Juízes  e
Membros do Tribunal), em momentos distintos, na forma determinada pelo Contratante.

• Solicitar ao contratante os endereços dos locais de coleta e entrega das urnas eletrônicas,
por  Zona e  Seção Eleitoral,  bem como a  sua respectiva quantidade,  devendo ainda,  a
contratada requerer a lista supramencionada em um prazo mínimo de 05 (cinco) dias que
antecedam  o  transporte  das  urnas  eletrônicas,  em  função  da  probabilidade  de  haver
mudanças nos locais onde funcionarão as seções eleitorais.

• Dispor  de pelo menos um supervisor/coordenador  na região para  atendimento à Zona
Eleitoral, podendo este ser compartilhado com outras zonas eleitorais, que possa intervir
na logística direta de distribuição e recolhimento e que esteja desvinculado do quadro de
motoristas e carregadores;
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• Munir os condutores dos veículos envolvidos na operação com aparelhos celulares, bem
como todos os responsáveis nos locais de apoio, em todas as sedes das Zonas Eleitorais. O
uso dos telefones celulares, nos limites da contratação,  fica restrito ao recebimento de
chamadas pagas na sua origem, não se responsabilizando o Tribunal por qualquer ligação
originada  do  aparelho  durante  o  período  da  contratação  ou  mesmo  recebida  na
modalidade “a cobrar”. 

• Fornecer  ao  TRE-AL  uma  relação  contendo  nome  dos  condutores  e  identificação  dos
veículos (modelo, marca, ano de fabricação, placa) que serão utilizados em cada etapa da
operação.

• Indicar  preposto,  a quem a Fiscalização dirigir-se-á para resolver questões vinculadas  à
execução dos serviços.

• Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados.

10.2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

• Permitir o acesso dos empregados da contratada às suas dependências para execução de
serviços referentes ao objeto contratado, quando necessário.

• Prestar  as informações e os esclarecimentos correlatos aos serviços, que venham a ser
solicitados pela Contratada.

• Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho,
segundo os princípios da eficiência e da eficácia.

• Aceitar o preposto indicado pela contratada.
• Observar  as  condições  gerais  de  aceitação  quanto  a  peso,  dimensões  e  outras

estabelecidas pela Contratada.
• Apresentar  à  Contratada cronograma para realização da coleta e da entrega das  urnas

eletrônicas, incluindo a indicação dos respectivos locais de coleta e entrega.
• Fornecer  e  emitir  recibos  discriminando  a  quantidade  de  urnas  eletrônicas,  mídias  de

resultado e materiais e que forem entregues à Contratada, nos quais o signatário aporá por
extenso o nome juntamente com o número de um documento de identificação pessoal. 

• Fiscalizar, por meio dos Gestores designados pela Presidência, com apoio da Fiscalização, a
execução dos serviços.

11. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A gestão do contrato ficará a cargo de servidores Leonardo Luiz dos Santos Pereira e Neilton Souza
Silva Júnior, que promoverão o acompanhamento da execução dos serviços, ficando a fiscalização
a cargo dos  Chefes  de Cartório  ou  outros  servidores  designados  pela  Presidência do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

À  Gestão  e  Fiscalização  do  contrato,  dentre  outras  atribuições  previstas  na  Resolução  nº
14.132/2005 ou outro instrumento legal que a substitua, compete:

▪ Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de entrega das urnas eletrônicas,
por Zona e Seção Eleitoral, pontos de transmissão e juntas apuradoras.

▪ Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for necessário para viabilizar o
pagamento na forma prevista no contrato.

▪ Comunicar à Administração eventual descumprimento de cláusula contratual. 
▪ Propor,  de  forma  fundamentada,  em  caso  de  descumprimento  de  cláusula

contratual, as penalidades cabíveis.
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12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa deverá apresentar atestado (ou declaração) de capacidade técnica, no mínimo um, em
nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado,  que demonstre
aptidão da licitante na execução de atividades compatíveis com o objeto desta contratação.

a) a comprovação da capacidade técnica solicitada acima deverá contemplar a entrega, em um
mesmo dia, de um quantitativo mínimo de 40% (quarenta por cento) do quantitativo total  de
locais previsto, ou seja, entregas em pelo menos 412 (quatrocentos e doze) locais com endereços
distintos em um mesmo dia.

A comprovação acima visa garantir que a empresa possua experiência suficiente para gerir a frota
necessária ao alcance do objeto e reduzir ao máximo a possibilidade de insucesso na execução da
contratação.

13. DO VALOR DA PROPOSTA

A empresa deverá enviar proposta conforme Anexo VIII.

Para elaboração da proposta deverá efetuar seus estudos analisando os dados relativos aos Locais
de Armazenamento (Anexo I), Locais de Votação (Anexo II),  Pontos de Transmissão (Anexo III),
Juntas Apuradoras (Anexo IV) e quantidade de Envelopes por tipo e por Zona (Anexo V), levando
em consideração que na hipótese de 2º turno esse ocorrerá somente em Maceió (1ª, 2ª, 3ª, 33ª e
54ª Zonas Eleitorais).

Com base nesses estudos a empresa deverá estimar a quantidade de roteiros para cumprimento
do objeto, em suas diversas etapas, considerando a categoria (se municipal ou intermunicipal e se
urbana ou rural).

O modelo de Planilha de Formação de Preços (Anexo VIII) apresenta quantitativos estimados de
roteiros  com base  na  quantidade  de  Locais  de  Votação  de  cada  Município  e  que  deverá  ser
conferida  pelo  licitante  e  avaliada  quanto  à  adequabilidade  desses  quantitativos,  sendo  essa
coluna de livre preenchimento.

Após identificação da quantidade de roteiros a empresa deverá precificar esses roteiros, por meio
de preço médio por categoria, onde esse valor será utilizado no caso de acréscimos/supressões ou
de possíveis aplicações de sanções em razão de inexecução parcial do contrato.

A precificação dos envelopes se dará por unidade e será contabilizada por necessidade dos Locais
de Votação mais quantitativo reserva, e o pagamento será efetuado mediante comprovação dos
quantitativos entregues nos Cartórios Eleitorais.

A quantidade de roteiros (por categoria) e envelopes (por tipo) poderá sofrer variação conforme
ajustes a serem efetuados pelos Cartórios Eleitorais em razão de Transferência Temporária de
Eleitores de Ofício, Agregações de Seções, Alocações Provisórias e acréscimo/supressão de Pontos
de Transmissão Remotos, onde, nesses casos, haverá alteração dos quantitativos por categoria
passando os locais envolvidos a integrarem ao somatório da nova categoria assumida e deduzida
da categoria da situação anterior.

Após a assinatura do Contrato a empresa deverá detalhar e fornecer tabela com o quantitativo de
roteiros estimados na proposta, que será retificado/ratificado na oportunidade da reunião com o
Cartório Eleitoral, conforme previsão do item 4 deste Termo de Referência.
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14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A Contratada estará sujeita às penalidades estabelecidas na legislação que disciplina as licitações e
contratações públicas (Leis nº 8.666/93 e 10.520/02), nos seguintes termos:
Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93:

• O atraso injustificado no início da execução dos serviços sujeitará a Contratada,
a juízo do Contratante, à multa de 5% do valor total do contrato, por turno de
votação. A execução terá início com a arrumação das urnas para distribuição
aos locais de votação. 

• O atraso  injustificado,  ou de  justificativa não  aceita  pela  Administração,  em
relação a coleta ou entrega dos itens contratados, em qualquer etapa, sujeitará
a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 2% sobre preço unitário de
coleta  ou  entrega do item,  por  tempo superior  a  30 minutos,  incidindo em
tantos quantos forem os volumes coletados ou entregues em atraso, por turno
de votação. 

Nos  termos  do  art.  87  da  Lei  nº  8.666/93,  pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato,  o
Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades:

• Advertência.
• Multa  de  10% (dez  por  cento)  do  valor  integral  do  contrato  ou  do  valor

remanescente, em razão,  respectivamente, de inexecução total  ou parcial do
mesmo.

• Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com o TRE-AL.

• Declaração  de  inidoneidade para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Pública.

• Poderá  a  Administração  considerar  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato,
para imposição da penalidade pertinente,  o atraso superior  a 2 dias para as
atividades preparatórias, 5 horas para as todas as etapas dos serviços, à exceção
da etapa II, cujo prazo será considerado para tanto se superior a 2 horas, na
entrega, coleta ou na regularização de eventuais vícios.

• As penalidades serão aplicadas na forma da legislação específica e de acordo
com as normas regulamentares da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, assegurando-se à Contratada, em qualquer hipótese, os benefícios da
ampla defesa e do contraditório.

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento  será  efetuado,  por  turno de votação,  no  prazo  máximo de  10  (dez)  dias  úteis,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, após o devido atesto pela Gestão/Fiscalização,
desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e não haja fato
impeditivo imputável à Contratada.

O pagamento será realizado mediante ordem bancária de crédito em favor da Contratada, que,
para tanto, deverá fazer constar em sua proposta seus dados bancários.

Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de  liquidação  qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que
isso gere direito a pedido de reajustamento de preços ou correção monetária.
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16. VIGÊNCIA

O prazo de vigência contará desde a assinatura do contrato até o dia 30 de novembro de 2020, ou,
antes com a solução de todas as obrigações contratuais das partes. 

17. ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão à conta do Orçamento das Eleições
2020, 000421-Ação Pleitos Eleitorais.
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ANEXO I

Endereço dos Locais de Armazenamento

ZE Município Endereço Referência Urnas

1 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, 57057000 Sede do Cartório da 01ª ZE 271

2 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, 57052000 Sede do Cartório da 02ª ZE 381

3 MACEIÓ AV FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, 57057900 Sede do Cartório da 03ª ZE 310

5 VIÇOSA RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, 57700000 Sede do Cartório da 05ª ZE 103

6 ATALAIA AV. PEDRO PEREIRA ACIOLI, SN, JOSE PAULINO, 57690000 Sede do Cartório da 06ª ZE 109

7 CORURIPE RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS WANDERLEY, COM. TERCIO VANDERLEY, 
COMENDADOR TERCIO WANDERLEY, 57230000 Sede do Cartório da 07ª ZE 106

8 PILAR PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 337, CENTRO, 57150000 Sede do Cartório da 08ª ZE 126

9 MURICI RUA JO¿O LOPES FERREIRA, S/N - CENTRO, CENTRO, 57820000 Sede do Cartório da 09ª ZE 102

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, CENTRO, 57600010 Sede do Cartório da 10ª ZE 129

11 PÃO DE AÇÚCAR AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 949, CENTRO, 57400000 Sede do Cartório da 11ª ZE 101

12 PASSO DE CAMARAGIBE RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, CENTRO, 57930000 Sede do Cartório da 12ª ZE 111

13 PENEDO RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, 57200000 Sede do Cartório da 13ª ZE 137

14 PORTO CALVO RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO, 57900000 Sede do Cartório da 14ª ZE 95

14 MARAGOGI PRAÇA BATISTA ACIOLY 40, 57955000 Posto de Atendimento 
Maragogi - 14ª 53

15 RIO LARGO AV. PRESIDENTE FERNANDO COLLOR DE MELO,48, TABULEIRO DO PINTO, 57100000 Sede do Cartório da 15ª ZE 151

16 SÃO JOSÉ DA LAJE PÇA. OSMAN COSTA PINO, S/N, CENTRO, 57860000 Sede do Cartório da 16ª ZE 70

16 COLÔNIA LEOPOLDINA RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 09 CENTRO, 57975000 Posto de Atendimento Colônia 
Leopoldina - 16ª 38

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE RUA COELHO CAVALCANTE, 73, CENTRO, 57920000 Sede do Cartório da 17ª ZE 116

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS RUA CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 51, CENTRO, 57240078 Sede do Cartório da 18ª ZE 137

19 SANTANA DO IPANEMA AV. PRESIDENTE DUTRA, N 385  BR 316, MONUMENTO, 57500000 Sede do Cartório da 19ª ZE 120

20 TRAIPU ISMAR DE GOES MONTEIRO S/N, CENTRO, 57370000 Sede do Cartório da 20ª ZE 73

21 UNIÃO DOS PALMARES RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, SEM NUMERO, CENTRO, 57800000 Sede do Cartório da 21ª ZE 134

22 ARAPIRACA RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147, NOVO HORIZONTE, 57312630 Sede do Cartório da 22ª ZE 228

26 MARECHAL DEODORO RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 225, CENTRO, 57160000 Sede do Cartório da 26ª ZE 119

27 MATA GRANDE PRAÇA CEL JOSÉ MALTA DE SÁ, 14, CENTRO, 57540000 Sede do Cartório da 27ª ZE 79

28 QUEBRANGULO RUA 13 DE JUNHO, N 216, CENTRO, 57750000 Sede do Cartório da 28ª ZE 73

29 BATALHA RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, CENTRO, 57420000 Sede do Cartório da 29ª ZE 75

31 MAJOR ISIDORO R. PROFA. MARIA JOSÉ DE R. BARROS, SN - FÓRUM ELEITORAL, CENTRO, 57580000 Sede do Cartório da 31ª ZE 83

33 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, 57057000 Sede do Cartório da 33ª ZE 231

34 TEOTÔNIO VILELA RUA PEDRO CAVALCANTE, N 458, CENTRO, 57265000 Sede do Cartório da 34ª ZE 124

37 PORTO REAL DO COLÉGIO AV GOVERNADOR MOACIR ANDRADE, 621, CENTRO, CENTRO, 57290000 Sede do Cartório da 37ª ZE 114

39 ÁGUA BRANCA RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, CENTRO, 57490000 Sede do Cartório da 39ª ZE 95

40 DELMIRO GOUVEIA RUA OLAVO BILAC, 318, CENTRO, 57480000 Sede do Cartório da 40ª ZE 117

40 PIRANHAS RUA CAMPO GRANDE, 60, 57480000 Posto de Atendimento Piranhas
- 40ª 45

44 GIRAU DO PONCIANO AVENIDA PROGRESSO, N. 360., PROGRESSO, 57360000 Sede do Cartório da 44ª ZE 115

45 IGACI RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 53, CENTRO, 57620000 Sede do Cartório da 45ª ZE 106

46 CACIMBINHAS RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO, 57570000 Sede do Cartório da 46ª ZE 89

47 CAMPO ALEGRE AV JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495, CENTRO, 57250000 Sede do Cartório da 47ª ZE 110

48 BOCA DA MATA RUA LADISLAU COIMBRA, N. 128, CENTRO, 57680000 Sede do Cartório da 48ª ZE 96

48 MARIBONDO RUA ANTONIO BOMFIM, S/N, 57670000 Posto de Atendimento 
Maribondo - 48ª 26

49 SÃO SEBASTIÃO RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA PACHECO, 01, CENTRO, 57275000 Sede do Cartório da 49ª ZE 106

50 MARAVILHA PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N, CENTRO, 57520000 Sede do Cartório da 50ª ZE 72

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA AV. MANOEL MACIANO, 418, CENTRO, 57445000 Sede do Cartório da 51ª ZE 74
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ZE Município Endereço Referência Urnas

53 JOAQUIM GOMES PRACA LAURENTINO GOMES DE BARROS, 02, CENTRO, 57980000 Sede do Cartório da 53ª ZE 99

54 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, 57057000 Sede do Cartório da 54ª ZE 304

55 ARAPIRACA RUA GERVASIO DE OLIVEIRA LIMA, N 147, NOVO HORIZONTE, 57312620 Sede do Cartório da 55ª ZE 131
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ANEXO II

Locais de Votação - por município

Endereços

Pela quantidade de Locais de Votação não serão discriminados, neste Termo de Referência, os endereços, somente um resumo com 
os quantitativos de locais, urnas, volumes de cabinas e envelopes cada município/zona e também as características relativa às etapas 
de transporte desse contrato.

Como forma alternativa para estudos relacionados à logística a ser adotada, os Locais de Votação encontram-se mapeados no 
endereço abaixo:

http://www.tre-al.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/georreferenciamento-tre-al

No mapa os marcadores foram adicionados em camadas, conforme cores abaixo:
 (Vermelho) – Locais de Armazenamento
 (Verde) – Locais de Votação
 (Azul) – Pontos de Transmissão
 (Amarelo) – Juntas Apuradoras

Colunas

Env. 1 Quantidade de Envelopes do tipo 1, endereçados aos Pontos de Transmissão

Env. 2 Quantidade de Envelopes do tipo 2, endereçados às Juntas Apuradoras

LA Indicativo de presença de Local de Armazenamento no município, para categorização referente ao tipo de transporte 
relacionado à entrega e recolhimento das urnas, se municipal ou intermunicipal.

PTJE Indicativo de Ponto de Transmissão no município, para categorização referente ao tipo de transporte relacionado à entrega 
dos envelopes tipo 1, se municipal ou intermunicipal.

JA Indicativo de Junta Apuradora no município, para categorização referente ao tipo de transporte relacionado à entrega dos 
envelopes tipo 2, se municipal ou intermunicipal.

Zona Município Locais Urnas Cabinas Env. 1 Env. 2 LA PTJE JA

1 MACEIÓ 53 271 53 28 54 S S S

2 MACEIÓ 52 381 53 36 58 S S S

3 MACEIÓ 61 310 61 0 61 S S S

5 CAJUEIRO 7 37 7 0 7 N N N

5 MAR VERMELHO 2 9 2 1 2 N S N

5 PINDOBA 2 7 2 1 2 N S N

5 VIÇOSA 6 50 6 0 7 S S S

6 ATALAIA 14 77 14 0 14 S S S

6 CAPELA 6 32 6 0 6 N N N

7 CORURIPE 13 97 13 0 13 S S S

7 FELIZ DESERTO 2 9 2 1 2 N S N

8 COQUEIRO SECO 4 14 4 3 4 N S N

8 PILAR 17 69 17 0 17 S S S

8 SANTA LUZIA DO NORTE 3 15 3 3 3 N S N

8 SATUBA 4 28 4 0 4 N N N

9 BRANQUINHA 2 21 2 0 3 N N N

9 MESSIAS 4 33 4 5 5 N S N

9 MURICI 8 48 8 0 8 S S S

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS 21 129 21 0 23 S S S

11 OLHO D'ÁGUA DAS FLORES 7 41 7 6 7 N S N

11 PALESTINA 2 11 2 0 2 N N N

11 PÃO DE AÇÚCAR 18 49 18 0 18 S S S

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE 4 43 4 3 4 N S N

12 PASSO DE CAMARAGIBE 10 31 10 0 10 S S S

12 PORTO DE PEDRAS 5 18 5 4 5 N S N

12 SÃO MIGUEL DOS MILAGRES 5 19 5 0 5 N N N

13 PENEDO 21 103 21 0 22 S S S

13 PIAÇABUÇU 6 34 6 5 6 N S N

14 JACUÍPE 2 14 2 1 2 N S N
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14 JAPARATINGA 7 18 7 6 7 N S N

14 JUNDIÁ 2 11 2 1 2 N S N

14 MARAGOGI 11 53 11 12 12 S S N

14 PORTO CALVO 13 52 13 0 13 S S S

15 RIO LARGO 29 151 29 0 29 S S S

16 COLÔNIA LEOPOLDINA 7 38 7 7 7 S S N

16 IBATEGUARA 7 28 7 0 7 N N N

16 SÃO JOSÉ DA LAJE 7 42 7 0 7 S S S

17 BARRA DE SANTO ANTÔNIO 5 31 5 4 5 N S N

17 PARIPUEIRA 4 26 4 3 4 N S N

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE 8 59 8 0 8 S S S

18 JEQUIÁ DA PRAIA 3 20 3 2 3 N S N

18 ROTEIRO 3 15 3 2 3 N S N

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 16 102 16 0 16 S S S

19 CARNEIROS 4 17 4 3 4 N S N

19 OLIVENÇA 5 24 5 0 5 N N N

19 SANTANA DO IPANEMA 14 79 14 0 15 S S S

20 CAMPO GRANDE 8 24 8 8 8 N S N

20 TRAIPU 15 49 15 0 15 S S S

21 SANTANA DO MUNDAÚ 4 22 4 0 4 N N N

21 UNIÃO DOS PALMARES 16 112 16 0 19 S S S

22 ARAPIRACA 31 228 31 0 33 S S S

26 BARRA DE SÃO MIGUEL 3 18 3 2 3 N S N

26 MARECHAL DEODORO 18 101 18 0 19 S S S

27 CANAPI 5 34 5 5 5 N S N

27 MATA GRANDE 6 45 6 0 6 S S S

28 BELÉM 7 15 7 6 7 N S N

28 CHÃ PRETA 4 16 4 3 4 N S N

28 PAULO JACINTO 4 15 4 0 4 N N N

28 QUEBRANGULO 6 27 6 0 6 S S S

29 BATALHA 5 32 5 0 5 S S S

29 BELO MONTE 4 15 4 3 4 N S N

29 JACARÉ DOS HOMENS 3 13 3 0 3 N N N

29 MONTEIRÓPOLIS 2 15 2 1 2 N S N

31 CRAÍBAS 7 47 7 6 7 N S N

31 MAJOR ISIDORO 6 36 6 0 7 S S S

33 MACEIÓ 31 231 31 27 37 S S S

34 JUNQUEIRO 12 49 12 0 12 N N N

34 TEOTÔNIO VILELA 11 75 11 0 11 S S S

37 IGREJA NOVA 8 42 8 8 8 S S N

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE 4 12 4 3 4 N S N

37 PORTO REAL DO COLÉGIO 15 43 15 0 15 S S S

37 SÃO BRÁS 6 17 6 0 6 N N N

39 ÁGUA BRANCA 7 39 7 0 7 S S S

39 INHAPI 6 34 6 5 6 N S N

39 PARICONHA 6 22 6 0 6 N N N

40 DELMIRO GOUVEIA 26 99 26 6 26 S S S

40 OLHO D'ÁGUA DO CASADO 3 18 3 2 3 N S N

40 PIRANHAS 6 45 6 5 6 S S N

44 GIRAU DO PONCIANO 9 65 9 0 10 S S S
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44 JARAMATAIA 3 13 3 2 3 N S N

44 LAGOA DA CANOA 6 37 6 0 6 N N N

45 COITÉ DO NÓIA 4 21 4 3 4 N S N

45 IGACI 12 51 12 0 12 S S S

45 TAQUARANA 3 34 3 3 4 N S N

46 CACIMBINHAS 4 21 4 0 4 S S S

46 DOIS RIACHOS 5 24 5 0 5 N N N

46 ESTRELA DE ALAGOAS 10 31 10 9 10 N S N

46 MINADOR DO NEGRÃO 3 13 3 2 3 N S N

47 CAMPO ALEGRE 8 62 8 0 8 S S S

47 LIMOEIRO DE ANADIA 13 48 13 0 13 N N N

48 ANADIA 10 34 10 0 10 N N N

48 BOCA DA MATA 6 48 6 0 7 S S S

48 MARIBONDO 4 26 4 4 4 S S N

48 TANQUE D'ARCA 3 14 3 3 3 N N N

49 FEIRA GRANDE 6 43 6 5 7 N S N

49 SÃO SEBASTIÃO 12 63 12 0 12 S S S

50 MARAVILHA 6 22 6 0 6 S S S

50 OURO BRANCO 4 22 4 0 4 N N N

50 POÇO DAS TRINCHEIRAS 8 28 8 0 8 N N N

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA 7 50 7 0 7 S S S

51 SENADOR RUI PALMEIRA 6 24 6 0 6 N N N

53 CAMPESTRE 3 15 3 0 3 N N N

53 FLEXEIRAS 6 23 6 0 6 N N N

53 JOAQUIM GOMES 7 36 7 0 7 S S S

53 NOVO LINO 5 25 5 0 5 N N N

54 MACEIÓ 36 304 36 29 42 S S S

55 ARAPIRACA 19 131 19 0 19 S S S

Total - Municipal
1.029

4.274 737 284 733 47 82 42

Total - Intermunicipal 1.410 293 3 334 60 25 65

Total Estado 1.029 5.684 1.030 287 1.067 107 107 107
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ANEXO III

Relação de Pontos de Transmissão da Justiça Eleitoral – Entrega de Envelopes Tipo 1

Colunas
Locais Quantidade de Locais de Votação que terão a transmissão efetuada a partir do Ponto de Transmissão

Seções Quantidade de seções que serão transmitidas a partir do Ponto de Transmissão

Zona Município Local da Transmissão Tipo Locais Seções

1 MACEIÓ CEAGB - ESCOLA ESTADUAL JOSE CORREIA DA SILVA TITARA Local de Votação 10 51

1 MACEIÓ ESCOLA DE ESTADUAL PROFA. MARIA DAS GRACAS DE SA TEIXEIRA Local de Votação 1 13

1 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL TAVARES BASTOS Local de Votação 20 91

2 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL TEONILO GAMA Local de Votação 1 14

2 MACEIÓ UNINASSAU Local de Votação 18 132

2 MACEIÓ CLUBE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Local de Votação 1 5

2 MACEIÓ UNIT - CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES (ANTIGA FITS) Local de Votação 18 128

5 PINDOBA ESCOLA ESTADUAL MARIA CÂNDIDA DA SILVA Local de Votação 2 7

5 MAR VERMELHO ESCOLA DE 1 GRAU PROFESSOR SILVERIO LINS Local de Votação 2 9

7 FELIZ DESERTO ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS SENADOR ARNON DE MELO Local de Votação 2 9

8 SANTA LUZIA DO NORTE Fórum Estadual da Comarca de Santa Luzia do Norte Prédio Externo 3 15

8 COQUEIRO SECO GRUPO ESCOLAR CONEGO AMANDO DE GUSMAO Local de Votação 4 14

9 MESSIAS Fórum de Messias Prédio Externo 4 33

11 OLHO D'ÁGUA DAS FLORES ESCOLA  MUNICIPAL MARIA AUGUSTA SILVA MELO Local de Votação 7 41

12 PORTO DE PEDRAS ESCOLA ESTADUAL CYRIDIAO DURVAL Local de Votação 5 18

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE (NURE) ESCOLA MUNICIPAL SOFIA DE GOES MONTEIRO Local de Votação 4 43

13 PIAÇABUÇU ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS CORREIA TITARA Local de Votação 6 34

14 MARAGOGI Posto de Atendimento Maragogi - 14ª Posto de Atendimento 11 53

14 JUNDIÁ ESCOLA ESTADUAL DELMO FERREIRA DA SILVA Local de Votação 2 11

14 JAPARATINGA ESCOLA DE 1 GRAU D. ELIZEU MARIO GOMES DE OLIVEIRA Local de Votação 7 18

14 JACUÍPE ESCOLA MUNICIPAL EDSON GAMA PEIXOTO Local de Votação 2 14

16 COLÔNIA LEOPOLDINA Posto de Atendimento Colônia Leopoldina - 16ª Posto de Atendimento 7 38

17 PARIPUEIRA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU D. PEDRO I Local de Votação 4 26

17 BARRA DE SANTO ANTÔNIO ESCOLA ESTADUAL SEBASTIAO FELISBERTO DE CARVALHO (ILHA) Local de Votação 5 31

18 ROTEIRO ESCOLA JOAO SORIANO BOMFIM Local de Votação 3 15

18 JEQUIÁ DA PRAIA GRUPO ESCOLAR JOSE CALAZANS DE MEDEIROS Local de Votação 3 20

19 CARNEIROS E. M. E. F. GERALDO NOVAIS AGRA Local de Votação 4 17

20 CAMPO GRANDE Câmara de Vereadores de Campo Grande Prédio Externo 8 24

26 BARRA DE SÃO MIGUEL GRUPO ESCOLAR MISAEL GONCALVES Local de Votação 3 18

27 CANAPI Posto Avançado de Justiça do Município de Canapi Prédio Externo 5 34

28 CHÃ PRETA ESCOLA MUNICIPAL CLOTILDES BRANDAO DE SOUZA Local de Votação 4 16

28 BELÉM ESCOLA CENECISTA DE 1 GRAU ARÍSIO DE VASCONCELOS Local de Votação 7 15

29 MONTEIRÓPOLIS ESCOLA ESTADUAL DE MONTEIRÓPOLIS Local de Votação 2 15

29 BELO MONTE ESCOLA RAIMUNDA SOUTO FEITOSA Local de Votação 4 15

31 CRAÍBAS ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Local de Votação 7 47

33 MACEIÓ FACULDADE RAIMUNDO MARINHO Local de Votação 11 76

33 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL PROF. BENEDITA DE CASTRO LIMA Local de Votação 7 60

33 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL PROFª. ROSALVA PEREIRA VIANA Local de Votação 7 89

37 IGREJA NOVA Posto de Atendimento Igreja Nova - 37ª Posto de Atendimento 8 42

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE GRUPO ESCOLAR ANALIA TENORIO Local de Votação 4 12

39 INHAPI ESCOLA DE 1 GRAU  RUBEM NUNES DE OLIVEIRA Local de Votação 6 34

40 DELMIRO GOUVEIA MANOEL MOURA, COLEGIO DE 1 GRAU Local de Votação 7 18

40 PIRANHAS Posto de Atendimento Piranhas - 40ª Posto de Atendimento 4 28
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40 PIRANHAS ESCOLA ESTADUAL JOSE SENA DIAS Local de Votação 2 17

40 OLHO D'ÁGUA DO CASADO ESCOLA JOAO FRANCISCO SOARES Local de Votação 3 18

44 JARAMATAIA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EULINA BARBOSA LIMA Local de Votação 3 13

45 TAQUARANA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DIVONETE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE Local de Votação 3 34

45 COITÉ DO NÓIA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ  DE SENA FILHO Local de Votação 4 21

46 MINADOR DO NEGRÃO ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS DE PRAGA Local de Votação 3 13

46 ESTRELA DE ALAGOAS ESCOLA DE 1 GRAU LUIZ DUARTE Local de Votação 10 31

48 MARIBONDO Posto de Atendimento Maribondo - 48ª Posto de Atendimento 7 40

49 FEIRA GRANDE GINÁSIO VERIDIANO SOARES Local de Votação 6 43

54 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL ONÉLIA CAMPELO Local de Votação 12 115

54 MACEIÓ UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT Local de Votação 14 132
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Anexo IV

Relação de Juntas Apuradoras – Entrega de Envelopes Tipo 2

Colunas
Locais Quantidade de Locais de Votação que terão a transmissão efetuada a partir do Ponto de Transmissão

Seções Quantidade de seções que serão transmitidas a partir do Ponto de Transmissão

Zona Município Junta Apuradora Tipo Locais Seções

1 MACEIÓ Sede do Cartório da 01ª ZE Cartório Eleitoral 22 116

2 MACEIÓ Sede do Cartório da 02ª ZE Cartório Eleitoral 14 102

3 MACEIÓ Sede do Cartório da 03ª ZE Cartório Eleitoral 61 310

5 VIÇOSA Sede do Cartório da 05ª ZE Cartório Eleitoral 13 87

6 ATALAIA Sede do Cartório da 06ª ZE Cartório Eleitoral 20 109

7 CORURIPE Sede do Cartório da 07ª ZE Cartório Eleitoral 13 97

8 PILAR Sede do Cartório da 08ª ZE Cartório Eleitoral 21 97

9 MURICI Sede do Cartório da 09ª ZE Cartório Eleitoral 10 69

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS Sede do Cartório da 10ª ZE Cartório Eleitoral 21 129

11 PÃO DE AÇÚCAR Sede do Cartório da 11ª ZE Cartório Eleitoral 20 60

12 PASSO DE CAMARAGIBE Sede do Cartório da 12ª ZE Cartório Eleitoral 15 50

13 PENEDO Sede do Cartório da 13ª ZE Cartório Eleitoral 21 103

14 PORTO CALVO Sede do Cartório da 14ª ZE Cartório Eleitoral 13 52

15 RIO LARGO Sede do Cartório da 15ª ZE Cartório Eleitoral 29 151

16 SÃO JOSÉ DA LAJE Sede do Cartório da 16ª ZE Cartório Eleitoral 14 70

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE Sede do Cartório da 17ª ZE Cartório Eleitoral 8 59

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS Sede do Cartório da 18ª ZE Cartório Eleitoral 16 102

19 SANTANA DO IPANEMA Sede do Cartório da 19ª ZE Cartório Eleitoral 19 103

20 TRAIPU Sede do Cartório da 20ª ZE Cartório Eleitoral 15 49

21 UNIÃO DOS PALMARES Sede do Cartório da 21ª ZE Cartório Eleitoral 20 134

22 ARAPIRACA Sede do Cartório da 22ª ZE Cartório Eleitoral 31 228

26 MARECHAL DEODORO Sede do Cartório da 26ª ZE Cartório Eleitoral 18 101

27 MATA GRANDE Sede do Cartório da 27ª ZE Cartório Eleitoral 6 45

28 QUEBRANGULO Sede do Cartório da 28ª ZE Cartório Eleitoral 10 42

29 BATALHA Sede do Cartório da 29ª ZE Cartório Eleitoral 8 45

31 MAJOR ISIDORO Sede do Cartório da 31ª ZE Cartório Eleitoral 6 36

33 MACEIÓ Sede do Cartório da 33ª ZE Cartório Eleitoral 6 6

34 TEOTÔNIO VILELA Sede do Cartório da 34ª ZE Cartório Eleitoral 23 124

37 PORTO REAL DO COLÉGIO Sede do Cartório da 37ª ZE Cartório Eleitoral 21 60

39 ÁGUA BRANCA Sede do Cartório da 39ª ZE Cartório Eleitoral 13 61

40 DELMIRO GOUVEIA Sede do Cartório da 40ª ZE Cartório Eleitoral 19 81

44 GIRAU DO PONCIANO Sede do Cartório da 44ª ZE Cartório Eleitoral 15 102

45 IGACI Sede do Cartório da 45ª ZE Cartório Eleitoral 12 51

46 CACIMBINHAS Sede do Cartório da 46ª ZE Cartório Eleitoral 9 45

47 CAMPO ALEGRE Sede do Cartório da 47ª ZE Cartório Eleitoral 21 110

48 BOCA DA MATA Sede do Cartório da 48ª ZE Cartório Eleitoral 16 82

49 SÃO SEBASTIÃO Sede do Cartório da 49ª ZE Cartório Eleitoral 12 63

50 MARAVILHA Sede do Cartório da 50ª ZE Cartório Eleitoral 18 72

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA Sede do Cartório da 51ª ZE Cartório Eleitoral 13 74

53 JOAQUIM GOMES Sede do Cartório da 53ª ZE Cartório Eleitoral 21 99

54 MACEIÓ Sede do Cartório da 54ª ZE Cartório Eleitoral 10 57

55 ARAPIRACA Sede do Cartório da 55ª ZE Cartório Eleitoral 19 131
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ANEXO V

Distribuição de envelopes nas sedes dos cartórios eleitorais

Zona Município Envelope 1 Extras Envelope 2 Extras Total

1 MACEIÓ 28 2 54 2 86

2 MACEIÓ 36 2 58 2 98

3 MACEIÓ 0 0 61 2 63

5 CAJUEIRO 0 0 7 2 9

5 MAR VERMELHO 1 2 2 2 7

5 PINDOBA 1 2 2 2 7

5 VIÇOSA 0 0 7 2 9

6 ATALAIA 0 0 14 2 16

6 CAPELA 0 0 6 2 8

7 CORURIPE 0 0 13 2 15

7 FELIZ DESERTO 1 2 2 2 7

8 COQUEIRO SECO 3 2 4 2 11

8 PILAR 0 0 17 2 19

8 SANTA LUZIA DO NORTE 3 2 3 2 10

8 SATUBA 0 0 4 2 6

9 BRANQUINHA 0 0 3 2 5

9 MESSIAS 5 2 5 2 14

9 MURICI 0 0 8 2 10

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS 0 0 23 2 25

11 OLHO D'ÁGUA DAS FLORES 6 2 7 2 17

11 PALESTINA 0 0 2 2 4

11 PÃO DE AÇÚCAR 0 0 18 2 20

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE 3 2 4 2 11

12 PASSO DE CAMARAGIBE 0 0 10 2 12

12 PORTO DE PEDRAS 4 2 5 2 13

12 SÃO MIGUEL DOS MILAGRES 0 0 5 2 7

13 PENEDO 0 0 22 2 24

13 PIAÇABUÇU 5 2 6 2 15

14 JACUÍPE 1 2 2 2 7

14 JAPARATINGA 6 2 7 2 17

14 JUNDIÁ 1 2 2 2 7

14 MARAGOGI 12 2 12 2 28

14 PORTO CALVO 0 0 13 2 15

15 RIO LARGO 0 0 29 2 31

16 COLÔNIA LEOPOLDINA 7 2 7 2 18

16 IBATEGUARA 0 0 7 2 9

16 SÃO JOSÉ DA LAJE 0 0 7 2 9

17 BARRA DE SANTO ANTÔNIO 4 2 5 2 13

17 PARIPUEIRA 3 2 4 2 11

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE 0 0 8 2 10

18 JEQUIÁ DA PRAIA 2 2 3 2 9

18 ROTEIRO 2 2 3 2 9

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 0 0 16 2 18

19 CARNEIROS 3 2 4 2 11

19 OLIVENÇA 0 0 5 2 7

19 SANTANA DO IPANEMA 0 0 15 2 17
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20 CAMPO GRANDE 8 2 8 2 20

20 TRAIPU 0 0 15 2 17

21 SANTANA DO MUNDAÚ 0 0 4 2 6

21 UNIÃO DOS PALMARES 0 0 19 2 21

22 ARAPIRACA 0 0 33 2 35

26 BARRA DE SÃO MIGUEL 2 2 3 2 9

26 MARECHAL DEODORO 0 0 19 2 21

27 CANAPI 5 2 5 2 14

27 MATA GRANDE 0 0 6 2 8

28 BELÉM 6 2 7 2 17

28 CHÃ PRETA 3 2 4 2 11

28 PAULO JACINTO 0 0 4 2 6

28 QUEBRANGULO 0 0 6 2 8

29 BATALHA 0 0 5 2 7

29 BELO MONTE 3 2 4 2 11

29 JACARÉ DOS HOMENS 0 0 3 2 5

29 MONTEIRÓPOLIS 1 2 2 2 7

31 CRAÍBAS 6 2 7 2 17

31 MAJOR ISIDORO 0 0 7 2 9

33 MACEIÓ 27 2 37 2 68

34 JUNQUEIRO 0 0 12 2 14

34 TEOTÔNIO VILELA 0 0 11 2 13

37 IGREJA NOVA 8 2 8 2 20

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE 3 2 4 2 11

37 PORTO REAL DO COLÉGIO 0 0 15 2 17

37 SÃO BRÁS 0 0 6 2 8

39 ÁGUA BRANCA 0 0 7 2 9

39 INHAPI 5 2 6 2 15

39 PARICONHA 0 0 6 2 8

40 DELMIRO GOUVEIA 6 2 26 2 36

40 OLHO D'ÁGUA DO CASADO 2 2 3 2 9

40 PIRANHAS 5 2 6 2 15

44 GIRAU DO PONCIANO 0 0 10 2 12

44 JARAMATAIA 2 2 3 2 9

44 LAGOA DA CANOA 0 0 6 2 8

45 COITÉ DO NÓIA 3 2 4 2 11

45 IGACI 0 0 12 2 14

45 TAQUARANA 3 2 4 2 11

46 CACIMBINHAS 0 0 4 2 6

46 DOIS RIACHOS 0 0 5 2 7

46 ESTRELA DE ALAGOAS 9 2 10 2 23

46 MINADOR DO NEGRÃO 2 2 3 2 9

47 CAMPO ALEGRE 0 0 8 2 10

47 LIMOEIRO DE ANADIA 0 0 13 2 15

48 ANADIA 0 0 10 2 12

48 BOCA DA MATA 0 0 7 2 9

48 MARIBONDO 4 2 4 2 12

48 TANQUE D'ARCA 3 2 3 2 10

49 FEIRA GRANDE 5 2 7 2 16

49 SÃO SEBASTIÃO 0 0 12 2 14
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50 MARAVILHA 0 0 6 2 8

50 OURO BRANCO 0 0 4 2 6

50 POÇO DAS TRINCHEIRAS 0 0 8 2 10

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA 0 0 7 2 9

51 SENADOR RUI PALMEIRA 0 0 6 2 8

53 CAMPESTRE 0 0 3 2 5

53 FLEXEIRAS 0 0 6 2 8

53 JOAQUIM GOMES 0 0 7 2 9

53 NOVO LINO 0 0 5 2 7

54 MACEIÓ 29 2 42 2 75

55 ARAPIRACA 0 0 19 2 21

Total 379 1.281 1.660
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ANEXO VI

ELEIÇÕES 2020
PLANEJAMENTO LOGÍSTICO 

DISTRIBUIÇÃO DE URNAS E CABINAS DE VOTAÇÃO

( )1º TURNO: 15.11.2020 ( )2º TURNO: 29.11.2020

Zona: Município:

Responsável no Cartório Eleitoral: Telefone para contato:

Quantos Locais de Votação? Rota de entrega compartilhada com outro município?

( ) Sim ( ) Não

Quantos roteiros para entrega?

Detalhes do roteiro em anexo

Alterações  no  roteiro  precisam  de  ordem  expressa  do
Chefe Cartório

( ) Sim ( ) Não

Horário para início do recolhimento: Previsão de horário para entrega no 1º local de votação:

RECOLHIMENTO DE ENVELOPES E URNAS

Para recolhimento dos envelopes o cartório fará uso de
aplicativos  de  mensagens  ou  SMS  para  notificar  à
empresa?

( ) Sim ( ) Não

Ponto de espera para início do recolhimento:

Observações: ..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Responsável pelas informações: Data:
Assinatura:

Fiscal do Contrato – Cartório Eleitoral
( ) Aprovo ( ) Desaprovo

Data:
Matrícula:
Assinatura:

Responsável pela Empresa Contratada: Data:
Cargo:
Assinatura:
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ANEXO VII

ROTEIRO 01
Município: .....................................................................................................................................

Total de Locais Total de Seções Responsável da Zona/Contato

1

Local de Votação: ..........................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................... Quantidade de Urnas: .........................

Responsável no local: ................................................................................... Telefone para contato: ........................

2

Local de Votação: ..........................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................... Quantidade de Urnas: .........................

Responsável no local: ................................................................................... Telefone para contato: ........................

3

Local de Votação: ..........................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................... Quantidade de Urnas: .........................

Responsável no local: ................................................................................... Telefone para contato: ........................

4

Local de Votação: ..........................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................... Quantidade de Urnas: .........................

Responsável no local: ................................................................................... Telefone para contato: ........................

5

Local de Votação: ..........................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................... Quantidade de Urnas: .........................

Responsável no local: ................................................................................... Telefone para contato: ........................

6

Local de Votação: ..........................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................... Quantidade de Urnas: .........................

Responsável no local: ................................................................................... Telefone para contato: ........................

7

Local de Votação: ..........................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................... Quantidade de Urnas: .........................

Responsável no local: ................................................................................... Telefone para contato: ........................

8

Local de Votação: ..........................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................... Quantidade de Urnas: .........................

Responsável no local: ................................................................................... Telefone para contato: ........................

9

Local de Votação: ..........................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................... Quantidade de Urnas: .........................

Responsável no local: ................................................................................... Telefone para contato: ........................

10

Local de Votação: ..........................................................................................................................................................

Endereço: ..................................................................................................... Quantidade de Urnas: .........................

Responsável no local: ................................................................................... Telefone para contato: ........................

Observações: .......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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Anexo VIII

Modelo de Planilha de Formação de Preços

1º Turno

Etapa 1 – Envio de Urnas e Cabinas de Votação

Descrição Tipo do Transporte Área Locais Média de Volumes
Por Local

Volumes
Estimado Roteiros Valor Unitário Valor Total

Distribuição de Urnas e
Cabinas de Votação dos

Locais de Armazenamento
para os Locais de Votação

Municipal
Urbana 624 7,12 4.442 130 0,00 0,00

Rural 90 4,64 418 19 0,00 0,00

Intermunicipal
Urbana 249 6,19 1.542 53 0,00 0,00

Rural 43 4,47 192 9 0,00 0,00

Total (Etapa 1) 0,00

Etapa 2 – Recolhimento de Envelopes

Descrição Tipo do Transporte Área Locais Média de Volumes
Por Local

Volumes
Estimado Roteiros Valor Unitário Valor Total

Recolhimento de
Envelopes nos Locais de

Votação para entrega nos
Pontos de Transmissão e/

ou Juntas Apuradoras

Cenário 1
(com PTJE1 e com

JA2)

Urbana 601 1,24 743 125 0,00 0,00

Rural 85 1,08 92 18 0,00 0,00

Cenário 2
(Com PTJE e Sem JA)

Urbana 151 1,83 277 31 0,00 0,00

Rural 29 2,00 58 6 0,00 0,00

Cenário 3
(Sem PTJE e Sem JA)

Urbana 121 1,03 125 25 0,00 0,00

Rural 19 1,00 19 4 0,00 0,00

Total (Etapa 2) 0,00

Etapa 3 – Recolhimento de Urnas

Descrição Tipo do Transporte Área Locais Média de Volumes
Por Local

Volumes
Estimado Roteiros Valor Unitário Valor Total

Recolhimento de Urnas

Municipal
Urbana 624 6,12 3.817 130 0,00 0,00

Rural 90 3,64 328 19 0,00 0,00

Intermunicipal
Urbana 249 5,19 1.293 53 0,00 0,00

Rural 43 3,47 149 9 0,00 0,00

Total (Etapa 3) 0,00

Fornecimento de Envelopes

Descrição Tipo do Transporte Área Locais Média de Volumes
Por Local

Volumes
Estimado Roteiros Valor Unitário Valor Total

Fornecimento de
Envelopes3 para PTJE e JA

Tipo 1 NA 278 1,00 370 NA 0,00 0,00

Tipo 2 NA 1.036 1,00 1.250 NA 0,00 0,00

Total (Envelopes) 0,00

2º Turno

Etapa 1 – Envio de Urnas e Cabinas de Votação

Descrição Tipo do Transporte Área Locais Média de Volumes
Por Local

Volumes
Estimado Roteiros Valor Unitário Valor Total

Distribuição de Urnas e
Cabinas de Votação dos

Locais de Armazenamento
para os Locais de Votação

Municipal Urbana 230 7,17 1.649 48 0,00 0,00

Total (Etapa 1) 0,00

Etapa 2 – Recolhimento de Envelopes

Descrição Tipo do Transporte Área Locais Média de Volumes
Por Local

Volumes
Estimado Roteiros Valor Unitário Valor Total

Recolhimento de
Envelopes nos Locais de

Votação para entrega nos
Pontos de Transmissão e/

ou Juntas Apuradoras

Cenário 1
(com PTJE e com JA) Urbana 230 1,56 359 48 0,00 0,00

Total (Etapa 2) 0,00
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Etapa 3 – Recolhimento de Urnas

Descrição Tipo do Transporte Área Locais Média de Volumes
Por Local

Volumes
Estimado Roteiros Valor Unitário Valor Total

Recolhimento de Urnas Municipal Urbana 230 6,17 1.418 48 0,00 0,00

Total (Etapa 3) 0,00

Fornecimento de Envelopes

Descrição Tipo do Transporte Área Locais Média de Volumes
Por Local

Volumes
Estimado Roteiros Valor Unitário Valor Total

Fornecimento de
Envelopes para PTJE e JA

Tipo 1 NA 118 1,00 126 NA 0,00 0,00

Tipo 2 NA 241 1,00 251 NA 0,00 0,00

Total (Envelopes) 0,00

Total 1º Turno 0,00

Total 2º Turno 0,00

Total Geral (1º e 2º turno) 0,00
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DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
À Secretaria de Administração
 
Sr. Secretário,
 
Vierem os autos para ajustes após apontamentos da

AJ-DG constantes no Parecer 1697 (0766326), mais
especificamente:

Item 10 - "O Termo de Referência contém
justificativa para a exigência de atestados de capacidade
técnica?"

Item 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?"

Item 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?"

Item 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?"

 
Para atendimento ao solicitado foram incluídos, na

Revisão 53 do TR (evento 0768146) o item 12, relacionado à
Qualificação Técnica; e itens 13 e Anexo VIII, relacionado à
formação de preços.
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No Despacho SPLOG 0753713 consta sugestão de

ajustes relacionados à qualificação técnica para a minuta do
edital, não tendo sido incluída antes no TR por acreditar que
no TR deveriam constar prioritariamente as especificações
técnicas, sendo as exigências de qualificação técnica e
econômico-financeiras especificidades contratuais e cujas
características deveriam constar no Edital, entendendo que o
Termo de Referência e o Edital devem ser complementares e
convergentes para o alcance da contratação mas, de forma a
evitar eventuais conflitos de interpretação e por não constar
nos TR de anos anteriores de contratação com mesmo objeto
e nem em recomendações para ajustes para contratações
futuras, figurariam somente no Edital. A sugestão
supramencionada, de alteração dos termos de exigência de
qualificação técnica, visou alterar o foco da quantitade de
volumes transportados (evitando concentração de
volumes) para quantidade de locais visitados (visando
capilaridade e/ou pulverização de transporte) e busca
exatamente identificar a capacidade da empresa em ser capaz
de gerenciar uma quantidade de roteiros e veículos de forma
satisfatória para atendimento ao objeto.

 
No tocante à formação de preços, consta no item

13 a descrição da metologia a ser utilizada pela empresa para
precificação dos itens, bem como planilha de formação de
custos. A nova planilha diverge da apresentada no Despacho
SPLOG 0753713 pela simples retirada da coluna "veículos",
que não tinha como intenção ser utilizada para ajustes de
precificação, sendo mais uma informação da própria empresa,
visando justificativa dos valores propostos. Com essa retirada
o foco fica totalmente na precificação Roteiro x Valor
Unitário, conforme originalmente destacado, e também evita
interpretação dúbia para elaboração da proposta (Volumes x
Valor Unitário ou Veículos x Valor Unitário). Portanto a
quantidade de roteiros precisará ser estimada pela empresa,
após estudo do TR e dos anexos, e a empresa estabelerá valor
médio por roteiro, conforme a categoria (se transporte
municipal ou intermunicipal e em área urbana ou rural),
sendo o custo por categoria a multiplicação desses.
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Por fim, ratificamos a sugestão quanto a acatar as
propostas apresentadas com valores globais, por terem sido
efetuadas por empresas com experiência na área e cientes dos
recursos que precisam ser utilizados para atender à
contratação, e cabendo a apresentação dos valores detalhados
quando da formalização da proposta, e a fiscalização e a
gestão a confirmação da aplicação dos recursos propostos.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 22/09/2020, 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
0768149 e o código CRC CCB6C280.

0010887-75.2019.6.02.8000 0768149v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Após o minudente esclarecimento do Sr. Chefe da

SPLOG, gestor designado da contratação, conforme assentado
no Despacho 0768149, temos por suproda, em nosso modo de
entender, os pontos destacados em nosso Despacho 0766905.

Dessa forma, encaminho os autos à SLC, para
ajustar a minuta do edital aos parâmetros assinalados no
Termo de Referência (doc. 0768146), ao qual foram
incoporados os acréscimos indicados no Despacho
SPLOG  0768149, em atendimento à diligência da Assessoria
Jurídica, no Parecer nº 1697 (doc. 0766326).  Como as
alterações decorreram de recomendação da própria AJ-DG,
entendo não ser necessária, s.m.j, nova aprovação do TR, em
acréscimo àquela indicada no Despacho AGE 0766977.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/09/2020, às 17:17, 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
0768471 e o código CRC 8965FDFE.

0010887-75.2019.6.02.8000 0768471v1
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MinutaMinuta

PROCESSO Nº 0010887-75.2019.6.02.8000
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 para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração,
cabinas  de  votação,  bem  como  o  fornecimento  de  envelopes,  tudo  de  acordo  com
requisição promovida pela Comissão de Eleições desta Corte.

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

1- DO OBJETO 

1.1. O presente Pregão tem por  objeto  a  contratação de empresa para
transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como
o fornecimento de envelopes, 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 31
de dezembro de 2020, 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.

1
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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 microem-
preendedor 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 pro-
cesso 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 ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administra-
tivas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e asses-
soramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hie-
rárquica 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 ane-
xos;

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

2
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d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

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

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

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabi-
litado 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 Gover-
no 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 efe-
tuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, in-
clusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilida-
de 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 informa-
ção, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação

3
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5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

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

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigi-
dos 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 do-
cumentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e traba-
lhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

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

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 en-
tre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimen-
tos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos obje-
tos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevale-
cerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no siste-
ma eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor global dos serviços por turno de eleição, em algarismo e por extenso,
sendo permitidas apenas duas casas após a vírgula;
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especifi-
cações constantes nos anexos deste Edital.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contra-
tada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos 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 Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao
erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na exe-
cução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

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 Edi-
tal, 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 definiti-
vo 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.
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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 ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL (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 dis-
puta “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, fin-
do 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 or-
denará 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 lici-
tantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lan-
ce final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.
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7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admi-
tir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fecha-
do atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrên-
cia ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Eco-
nomia;

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 recep-
ção 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. 

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 pro-
posta.

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 se-
guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvi-
mento de tecnologia no País;
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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 en-
caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

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 jul-
gamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classi-
ficada 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 Normati-
va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassifi-
cação. 

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 apre-
sentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo para a contratação o valor global por turno de eleição,  determinado
pela SEIC do TRE/AL, após efetuar pesquisa de mercado, sendo R$ 957.461,81
(novecentos  e  cinquenta  e  sete  mil,  quatrocentos  e  sessenta  e  um reais  e
oitenta e um centavos), para o 1º turno de eleição, e R$ 291.264,73 (duzentos e
noventa e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos),
para o 2º turno de eleição, resultando no montante de  R$ 1.248.726,54 (um
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milhão,  duzentos  e  quarenta  e  oito  mil,  setecentos  e  vinte  e  seis  reais  e
cinquenta e quatro centavos), para contratação dos serviços.

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, ir-
risórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele re-
nuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para afe-
rir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indí-
cios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realiza-
ção de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente po-
derá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas
de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital com-
plementar, 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 formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrôni-
co, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem preju-
ízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da
proposta.

8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e a Planilha de Formação de Preços, con-
forme modelo constante no Anexo IV, 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 III.
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8.7.1.  Também deverá ser encaminhada pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Planilha de Formação
de Preços, constante do Anexo IV, devidamente preenchida.

8.8.                  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade,  o  Pregoeiro  suspenderá a sessão,  informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subse-
quente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme dis-
posto no item 7.24.

8.11. 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 lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de san-
ção 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 pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de 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, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-
tado, por falta de condição de participação.
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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 habili-
tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

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 en-
caminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documen-
tação 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
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 re-
quisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvi-
da 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, ex-
ceto 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 com-
provada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
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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 habilita-
ção:

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 Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da 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, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de docu-
mento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averba-
ção 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: de-
creto 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 apresenta-
ção de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social,  nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negati-
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va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do lici-
tante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-
zenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de
pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efei-
to de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente algu-
ma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a do-
cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-
trato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regulari-
zação 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 inscri-
ção nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresen-
tação do balanço patrimonial  e  das demonstrações contábeis do último
exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e tra-
balhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou em-
presa 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 imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tan-
ge à regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas de Pe-
queno 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 públi-
ca, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
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9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes re-
manescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, se-
guir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e tra-
balhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen-
tos exigidos,  o Pregoeiro suspenderá a  sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.

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
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es)
cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos re-
manescentes.

9.10.3. Qualificação técnica:

9.10.3.1. Atestado (ou declaração) de capacidade técnica, no mínimo
um, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público
ou  privado,  que  demonstre  aptidão  da  licitante  na  execução  de
atividades compatíveis com o objeto desta contratação.

a) a  comprovação  da  capacidade  técnica  solicitada  acima  deverá
contemplar a entrega, em um mesmo dia, de um quantitativo mínimo
de 40% (quarenta por cento) do quantitativo total de locais previsto,
ou seja,  entregas em pelo menos 412 (quatrocentos e doze)  locais
com endereços distintos em um mesmo dia. 

9.10.3.1.1. A comprovação acima visa garantir  que a empresa
possua experiência suficiente para gerir a frota necessária ao alcance
do  objeto  e  reduzir  ao  máximo  a  possibilidade  de  insucesso  na
execução da contratação. 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira:

9.10.4.1. Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor
exigido para a contratação.
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9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

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 de-
verá:

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 ven-
cedor, 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 con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, 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 uni-
tário  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, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os va-
lores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto des-
te Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o jul-
gamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-
lo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.
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11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhis-
ta 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.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o re-
curso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr 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 de-
mais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarra-
zões 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 interessa-
dos, 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 anterio-
res à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o li-
citante declarado vencedor não assinar o contrato,  não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar 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 au-
toridade 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 realiza-
ção do certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deve-
rão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.-
br.

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 for-
mais 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 siste-
ma 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 E FISCALIZAÇÃO 

16.1.  A  GESTÃO  do  contrato  ficará  a  cargo  dos  servidores
Leonardo Luiz dos Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior, que promoverão
o acompanhamento da execução dos serviços, ficando a fiscalização a cargo
dos Chefes de Cartório ou outros servidores designados pela Presidência do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

16.2. À  Gestão  e  Fiscalização  do  contrato,  dentre  outras
atribuições previstas na Resolução nº 15.787/2017 ou outro instrumento legal
que a substitua, compete:

a) Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de en-
trega  das  urnas  eletrônicas,  por  Zona  e  Seção  Eleitoral,
pontos de transmissão e juntas apuradoras.
b) Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for
necessário para viabilizar o pagamento na forma prevista
no contrato.
c) Comunicar à Administração eventual  descumprimento
de cláusula contratual.
d)  Propor,  de  forma  fundamentada,  em  caso  de
descumprimento  de  cláusula  contratual,  as  penalidades
cabí, veis.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. A Contratada estará  sujeita  às penalidades estabelecidas na
legislação que disciplina as licitações e contratações públicas (Leis nº 8.666/93 e
10.520/02), nos seguintes termos:

17.1.1. Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93:

a)  O  atraso  injustificado  no  início  da  execução  dos  serviços  sujeitará  a
Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 5% do valor total do contrato, por
turno  de  votação.  A  execução  terá  início  com a  arrumação  das  urnas  para
distribuição aos locais de votação;

b) O atraso injustificado, ou de justificativa não aceita pela Administração, em
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relação a coleta ou entrega dos itens contratados, em qualquer etapa, sujeita-
rá a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 2% sobre preço unitário de
coleta ou entrega do item, por tempo superior a 30 minutos, incidindo em tan-
tos quantos forem os volumes coletados ou entregues em atraso, por turno de
votação.

17.2. 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 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.

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

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

17.5. Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial
do contrato, o Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades: 

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor re-
manescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do
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mesmo;
c)  Suspensão  temporária  de  participar  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com o TRE-AL;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

17.6. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial
do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 2
(dois) dias para as atividades preparatórias, 5 horas para as todas as etapas
dos serviços, à exceção da etapa II, cujo prazo será considerado para tanto se
superior a 2 horas, na entrega, coleta ou na regularização de eventuais vícios.

17.7. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

17.8.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

17.9. 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.

17.10.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

17.11.          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.

17.12. 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. 

17.13. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

17.14. 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.
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17.15 O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

17.16. O período de atraso será contado em dias corridos.

17.17. 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.

17.17.1. 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.

17.18. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

17.19. 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 efetuado, por turno de votação, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura,
após o devido atesto pela Gestão/Fiscalização, desde que os serviços estejam em
conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável
à Contratada.

18.2. O  pagamento  será  realizado  mediante  ordem  bancária  de
crédito em favor da Contratada, que, para tanto, deverá fazer constar em sua
proposta seus dados bancários.

18.3. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto
pendente de liquidação qualquer  obrigação financeira que lhe for  imposta,  em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a pedido de
reajustamento de preços ou correção monetária. 

18.4. Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas.

18.5. 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.
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18.6. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

18.7. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

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

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, alocados
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 (Julgamento de
Causas e Gestão Administrativas) -  Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).

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
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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 públi-
ca observarão o horário de Brasília – DF.

23.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar er-
ros 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, atribu-
indo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interes-
se 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 cus-
tos, 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 24.11, 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 I-B – Endereços dos Locais de Armazenamento;
ANEXO I-C – Locais de votação por município;
ANEXO I-D - Relação de Pontos de Transmissão–entrega de Envelopes Tipo
1; 
ANEXO I-E – Relação de Juntas Apuradoras – entrega de Envelopes Tipo 2;
ANEXO I-F – Distribuição de envelopes nas sedes dos cartórios eleitorais;
ANEXO I-G –  Planejamento logístico – Distribuição de urnas e cabinas de
votação;
ANEXO I-H – Detalhamento do roteiro;
ANEXO II – Minuta de Contrato;
ANEXO III - Modelo de Planilha para contratação;
ANEXO IV – Planilha de Formação de Preços (modelo).

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.
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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  em-
presa para transporte de urnas eletrônicas, envelopes
para apuração, cabinas de votação e fornecimento de
envelopes, conforme definido neste Termo de Referên-
cia. 

2. Quantidades estimadas Conforme descritas neste Termo de Referência.

3. Especificação do Objeto Conforme descritos neste Termo de Referência.

4. Justificativa Atender a necessidade logística de transporte de
urnas, material de apuração e demais materiais relativos às
eleições de 2020.

5. Prazos Conforme descritos neste Termo de Referência.

6. Classificação Orçamen-
tária

Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n.º 059583
(Pleitos Eleitorais).

7. Locais Conforme descritos neste Termo de Referência.

8. Unidade Gestora/ Fiscal-
izadora

Gestão: A Cargo dos  servidores  Leonardo  Luiz
dos Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior.

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

Maceió – AL, 22 de setembro de 2020.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Leonardo Luiz dos Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior 
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação  de  empresa(s)  especializada(s)  para  realização  dos
serviços abaixo descritos:

1. transporte das caixas de urnas eletrônicas e de cabinas de votação dos lo-
cais de armazenamento (anexo I-B) para os respectivos locais de votação
(anexo I-C); 

2. coleta de envelopes nos locais de votação (anexo I-C), para entrega nos
Pontos de Transmissão (anexo I-D) e/ou Juntas Apuradoras (anexo I-E), con-
forme o caso;

3. coleta das urnas eletrônicas nos locais de votação (anexo I-C) para re-
torno aos locais de armazenamento (anexo I-B); e 

4. fornecimento de envelopes para o transporte das mídias e materiais de apu-
ração, conforme quantitativos relacionados no anexo I-F.

2. DAS DEFINIÇÕES

Visando a melhor compreensão dos termos utilizados, empregamos
as seguintes definições:

� município-sede:  município  onde  está  localizado  o  cartório  da  respectiva
zona eleitoral;

� município-termo: demais municípios pertencentes à jurisdição de uma zona
eleitoral;

� material de seção eleitoral: cadernos de votação, canetas, folhas de papel,
formulários,  almofadas para  carimbo,  recibos,  sacos plásticos,  envelopes
etc;

� volume de material de apuração: boletins de urna, relatório de zerésima,
boletins de justificativa e ata da seção eleitoral, acondicionado em envelope
próprio e lacrado;

� volume de mídia de resultado: Mídias de Resultado (MR) contendo arquivos
gerados pela urna eletrônica da seção eleitoral, acondicionado em envelope
próprio e lacrado;

� volume de cabinas: cabinas de votação acondicionadas em volumes úni-
cos de até 21 unidades; 

� ponto de transmissão: local utilizado para transmissão dos arquivos de
resultado extraídos das urnas eletrônicas e armazenados nas Mídias de
Resultado;

� transporte municipal: trajeto realizado dentro do próprio município, con-
siderando origem e destino. Neste contrato será, geralmente, o trans-
porte entre o local de votação e o ponto de transmissão/junta apurado-
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ra/local de armazenamento localizado no mesmo município; 

� transporte intermunicipal:  trajeto realizado dentro da mesma unidade
federativa, mas com municípios de origem e destino diferentes. Neste
contrato geralmente o transporte realizado entre os locais de votação e
pontos de transmissão/juntas apuradoras/locais de armazenamento em
municípios distintos.

3 . DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços de distribuição serão realizados em três etapas: 

• 1 - Distribuição de urnas e cabinas — coleta das urnas eletrônicas e cabi-
nas nos Locais de Armazenamento para entrega nos Locais de Votação.
Esse transporte será municipal, para os municípios onde existem Locais
de Armazenamento, ou intermunicipal, para os municípios sem Local de
Armazenamento; 

• 2 - Recolhimento de envelopes — coleta de envelopes lacrados nos Lo-
cais de Votação para entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas
Apuradoras, conforme o caso, podendo ainda esse transporte ser muni-
cipal, intermunicipal ou ambos (municipal seguido de intermunicipal); 

• 3 - Recolhimento de urnas — recolhimento das urnas eletrônicas nos Lo-
cais de Votação para entrega nos Locais de Armazenamento, etapa in-
versa à etapa 1, de distribuição. 

Momentos: 

1º Turno e 2º Turno, se houver (somente Capital): 

• Distribuição de urnas e cabinas: véspera da Eleição; 

• Recolhimento de envelopes: dia da Eleição, após o término da votação;

• Recolhimento de urnas: dia da Eleição, após o término da votação e      re-
colhimento dos envelopes. 

3.1. PRIMEIRA ETAPA – DISTRIBUIÇÃO DE URNAS E CABINAS 
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Objetivo
Recolhimento  das  urnas  eletrônicas  e  cabinas  de
votação  nos  Locais  de  Armazenamento para  entrega
nos Locais de Votação, de acordo com os quantitativos
estimados no Anexo I-B. 

Data do recolhimento do
material

Véspera das Eleições, 1º e 2º Turno, se houver (so-
mente na Capital).

Horário

1.  Conforme Anexo I-G, mediante reunião entre o Chefe de
Cartório e representante da contratada, sendo recomendado
a distribuição entre às 8h e 14h. 
2.  Poderá haver modificações,  neste caso,  de acordo
com o planejamento logístico do Cartório  Eleitoral,  a
ser antecipadamente apresentado  na forma do Anexo I
à  Gestão  do  Contrato,  aprovado  e  entregue  à  Con-
tratada, respeitando-se
o  limite  de  6(seis)  horas  para  a  conclusão  da  dis-
tribuição de urnas, uma vez iniciada a operação.

Locais de coleta

Nos locais de armazenamento definidos pelas zonas
eleitorais,  conforme  relação  contida  no  Anexo  I-B,
podendo sofrer alterações pontuais que serão, dev-
ida e oportunamente, comunicadas quando da sua
ocorrência à contratada, pela Gestão contratual.

Local de entrega

Nos locais  de votação,  segundo as  quantidades esti-
madas no Anexo I-C e que serão atualizadas e forneci-
das à contratada em formato final, em até 30 dias antes da
realização do 1º turno, podendo sofrer alterações pontuais,
em razão de caso fortuito ou força maior, que serão devida e
oportunamente  comunicadas  quando  de  sua  ocorrência  à
contratada, pela Gestão Contratual.

Responsável pela
entrega nos locais de

coleta

Servidor  do  Cartório  Eleitoral  ou  do  TRE-AL,  bem
como pessoal  autorizado  pela  Justiça  Eleitoral,  nos
Locais de Armazenamento da Zona Eleitoral. 

Responsável pela
recepção nos locais de

entrega

Coordenadores de local  ou pessoal  autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 
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3.2. SEGUNDA ETAPA: RECOLHIMENTO DE ENVELOPES 

Objetivo
Coleta  de  envelopes,  para  entrega  nos  Pontos  de
Transmissão e/ou Juntas Apuradoras. 

Data Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (somente
Capital). 

Horário
Com início às 17h e 15min e prazos de entrega con-
forme abaixo: Transporte municipal: 1 hora, contada
a partir do recolhimento; Transporte intermunicipal:
2 horas, contada a partir do recolhimento do último
envelope  do  município  de  origem;  O  Cartório
Eleitoral  poderá  se  valer  de  aplicativos  de  men-
sagem ou SMS para registrar o término da votação
de cada Local de Votação, e assim também notificar
à empresa, onde esta terá, a partir de então, 30 min
para recolhimento dos envelopes daquele Local de
Votação,  devendo  essa  opção  ser  ajustada  com a
empresa, conforme reunião prévia. 

Local de recolhimento Locais  de  votação,  conforme  locais  de  entrega  da
etapa anterior.

Local de entrega Conforme logística do Cartório Eleitoral, o endereço de
entrega poderá ser  em um Ponto  de Transmissão no
próprio município ou em município distinto pertencente
à Zona  Eleitoral,  e/ou Junta  Apuradora,  localizada no
próprio município ou em município pertencente à Zona
Eleitoral, conforme cenários abaixo. 
Cenário 1. Para os municípios onde haja Ponto de Trans-
missão e Junta Apuradora, mas em endereços distintos,
deverão ser entregues primeiro os envelopes destina-
dos aos Ponto de Transmissão (transporte municipal) e
em seguida os envelopes destinados à Junta Apuradora
(transporte  municipal),  sendo  utilizado  para  tanto  o
mesmo veículo; 
Cenário 2. Para municípios onde haja Pontos de Trans-
missão mas não haja Junta Apuradora deverão ser en-
tregues os envelopes destinados ao Ponto de Transmis-
são (transporte municipal) e em seguida os envelopes
da Junta Apuradora (transporte intermunicipal); 
Cenário  3.  Para  municípios  onde  não  haja  Ponto  de
Transmissão  todos  os  envelopes  serão  entregues  em
ponto  de  transmissão  (transporte  intermunicipal)
seguido  de  entrega  dos  demais  envelopes  na  junta
eleitoral (transporte intermunicipal) ou então todos os
envelopes  serão  entregues  diretamente  na  junta
eleitoral (transporte intermunicipal). 

Responsável pela en-
trega nos locais de coleta

Coordenadores de local  ou pessoal  autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 
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Responsável pela re-
cepção nos locais de

entrega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Pontos de
Transmissão e Juntas Apuradoras da Zona Eleitoral. 

3.2.1. ESPECIFICIDADES DA ETAPA DE RECOLHIMENTO DE ENVELOPES

Para  os  transportes  municipais.  A  empresa  deverá  fazer  tantos  trajetos  quanto
forem  necessários  entre  os  Locais  de  Votação  e  o  Ponto  de  Transmissão/Junta
Apuradora, de forma a evitar a utilização de roteiros preestabelecidos fixos e que
dificultem ou atrasem o processamento de resultados. Deverá ser respeitado, no
entanto, o limite de 1 (um) recolhimento por Local de Votação.

Para  os  transportes  municipais  seguidos  de  transporte  intermunicipal.  Nos
municípios  onde  a  empresa  fizer  uso  de  mais  de  um  veículo,  o  transporte
intermunicipal  poderá ser  feito  em veículo  único,  ou  seja,  com “transbordo” de
envelopes entre os veículos do município  de origem, para concentração em um
único  transporte  com  destino  ao  Ponto  de  Transmissão  e/ou  Junta  Apuradora,
devendo porém o “transbordo” ocorrer em um Ponto de Transmissão, acompanhado
por servidor da Justiça Eleitoral ou designado pelo Juiz Eleitoral. 

3.2.2. EXEMPLOS DE CENÁRIOS

Cenário  1 – Maceió  -  Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação
próximos  ao  Ponto  de  Transmissão  do  Grupo  Escolar  Tavares  Bastos  (conforme
definido pelo Cartório Eleitoral), entrega de parte de envelopes no Tavares Bastos e
em  seguida  entrega  dos  demais  envelopes  na  Junta  Apuradora  (deslocamento
municipal com parada). 

Cenário 2 – Jaramataia – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação
do  município  de  Jaramataia  e  entrega  de  parte  desses  envelopes  no  Ponto  de
Transmissão, no próprio município, e em seguida concentração dos envelopes em um
único veículo para deslocamento para a sede do Cartório Eleitoral (Girau do Ponciano)
para  entrega  dos  demais  envelopes  (deslocamento  municipal,  seguido  de
deslocamento intermunicipal). 

Cenário 3 – Cajueiro – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de
Cajueiro  e  em  seguida  deslocamento  para  a  Junta  Apuradora,  em  Viçosa
(deslocamento intermunicipal). 

Cenário  4 –  Tanque d’Arca –  Recolhimento  de  todos  os  envelopes  dos  Locais  de
Votação  de  Tanque  d’Arca  e  deslocamento  para  o  Ponto  de  Transmissão  em
Maribondo  (transporte  intermunicipal),  e  em  seguida  deslocamento  para  a  Junta
Apuradora em Boca da Mata (deslocamento intermunicipal continuado). 

3.3. TERCEIRA ETAPA: RECOLHIMENTO DE URNAS

Objetivo  Recolhimento das urnas eletrônicas.
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Data Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (somente
Capital) 

Horário

Com início às 17h e 30min e término até 4 horas após
o  encerramento  da  votação  no  respectivo  local  de
votação,  aferidos  conforme  início  da  etapa  anterior
(Recolhimento de Envelopes).

Local  de  recolhi-
mento

Locais  de  Votação,  local  de  entrega  da  Etapa  de  Dis-
tribuição das Urnas 

Local de entrega
Nas juntas apuradoras ou pontos de transmissão, con-
forme o caso.Nos Locais de Armazenamento, local de coleta
da Etapa de Distribuição das Urnas 

Responsável  pela
entrega nos locais
de coleta

Coordenadores  de  local  ou  pessoal  autorizado  pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

Responsável  pela
recepção  nos  lo-
cais de entrega

Servidor  do  Cartório  Eleitoral  ou do TRE-AL,  bem como
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Locais de Ar-
mazenamento da Zona Eleitoral. 

4. DA REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO E AJUSTES DA LOGÍSTICA

A empresa deverá, em até 6 dias antes da eleição (segunda-feira antes da eleição,
seja primeiro ou segundo turno), reunir-se com o Chefe de Cartório para apresentar e
discutir o plano logístico de distribuição e recolhimento das urnas. 

Deverão  estar  presentes  todos  os  condutores  (de  todas  as  etapas  abrangidas)
envolvidos na operação e o representante designado pela empresa. 

Deverão ser apresentados os respectivos veículos que serão utilizados, momento esse
que  os  chefes  de  cartório  poderão  apontar  alguma  irregularidade  e  solicitar  a
substituição,  tendo  a  empresa  24h  para  apresentar  novo  veículo.  No  caso  de
impossibilidade de participação do  representante este poderá ser substituído (com
ausência  devidamente  justificada  e  aval  da  empresa)  por  algum  dos  condutores
envolvidos  na  operação,  que nessa situação assumirá a  condição de preposto  da
empresa. 

Deverão ser detalhados (em relação à distribuição) horários, localização dos locais de
votação, responsáveis nos locais de votação, ordem de entrega em cada município,
horário de início da operação de coleta, horário de início da operação de distribuição,
horário de início da entrega em cada município, estimativa de horário para cada local
de votação (de forma a evitar espera excessiva pelos supervisores de locais), recibos
de controle de entrega;  e em relação ao recolhimento de envelopes e urnas,  pós
eleição,  horário  de  início  do  recolhimento,  trajetos  a  serem  observados,  prazo
esperado de entrega, entre outros assuntos pertinentes. 

Deverá ser lavrado PLANEJAMENTO LOGÍSTICO - DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DE
URNAS, MÍDIAS E DOCUMENTOS (conforme modelo do Anexo G), acompanhado do
detalhamento do roteiro (Anexo H) e assinado pelos participantes para arquivamento
e posterior consulta, caso demandado. 
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5. DO FORNECIMENTO E DOS QUANTITATIVOS DE ENVELOPES DE SEGURANÇA 

A empresa  deverá fornecer  os  envelopes  necessários  ao transporte  dos  volumes
definidos no Termo de Referência para cada turno, conforme quantitativos previstos
no anexo V, na sede de cada zona eleitoral, até 6 dias antes da eleição, seja 1º ou 2º
Turno, se houver. 

5.1 ESPECIFICAÇÕES DOS ENVELOPES DE SEGURANÇA

Os envelopes fornecidos deverão possuir: 

▪ Dimensões mínimas de 32 x 40cm; 
▪ Sistema  de  fecho  rápido,  sem  necessidade  de  uso  de  outros  materiais  ou
ferramentas para lacração; 
▪ Recibo destacável, sem a necessidade de uso de outros materiais ou ferramentas
para remoção; 

E deverão ser: 
▪ opacos; 
▪ preferencialmente de cores diferentes, após consultada a gestão acerca das cores a
serem adotadas, conforme quantitativos definidos para Pontos de Transmissão e Junta
Apuradora; 
° confeccionados em material impermeável;
▪ resistentes a rasgo e à punctura. 

6. DO VALOR ESTIMADO PARA TRANSPORTE DE QUANTITATIVOS NÃO PREVISTOS:

Estima-se  o  valor  equivalente  ao  percentual  de  1%(um  por  cento)  do  quantum
previsto  para  a  prestação  de  serviços,  tomando-se  por  base  os  quantitativos
apurados pelo TRE até o dia 1º de setembro de 2020, para o pagamento de eventuais
quantitativos não estimados em cada uma das etapas previstas. 

7. DADOS FÍSICOS E/OU VALORES DOS ITENS

DESCRIÇÃO
MEDIDAS
(A x L x P)

cm

PESO MÉDIO
VOLUME

VALOR
UNITÁRIO(*)

CAIXA DE URNA
2009

       24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA
2010

      24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA
2013

      24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA
2015

     24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

MÍDIA DE VOTAÇÃO - - 22,60

CABINAS (21
UNIDADES)

      21 / 46 / 100 12,4 Kg -
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8. VEÍCULO APROPRIADO PARA TRANSPORTE 

8.1 PARA AS ETAPAS ENVOLVENDO TRANSPORTE DE URNAS

Para as etapas envolvendo transporte de urnas (distribuição e recolhimento)
deverão ser observado as seguintes condições: 

• O transporte deverá ser executado em veículos do tipo utilitário (furgão,
van ou de carga) ou mini caminhões do tipo baú, conforme necessidade, sen-
do esses veículos necessariamente fechados; 

• Deverão ser removidos os bancos de passageiros para melhor acomodação
das urnas; 

• Os veículos deverão dispor de condutor, auxiliar de carregamento e carri-
nho para transporte; 

• Os condutores deverão estar munidos de aparelho celular, para recebimen-
to de ligações ou contatos de forma a efetuar o acompanhamento da opera-
ção e propor ajustes pontuais; 

• Deverá ser utilizado ao menos um veículo por zona e município; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com contratos
vigentes com órgãos dos governos, sejam eles nas esferas municipais, esta-
duais ou federais; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com caracteri-
zação ou adesivação relacionada a empresas particulares e/ou político-parti-
dárias. 

8.2. PARA AS ETAPAS ENVOLVENDO TRANSPORTE DE ENVELOPES

Para as etapas de transporte de envelopes deverão ser observadas as se-
guintes condições: 

• O transporte deverá ser executado em veículo tipo médio ou moto (nesse
caso  com  acessórios  adequados  para  transporte),  distinto  do  veículo  de
transporte das urnas; 

• Os condutores deverão estar munidos de aparelho celular, para recebimen-
to de ligações ou contatos de forma a efetuar o acompanhamento da opera-
ção e propor ajustes pontuais; 

• Deverá ser utilizado ao menos um veículo por zona e município; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com contratos
vigentes com órgãos dos governos, sejam eles nas esferas municipais, esta-
duais ou federais; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com caracteri-
zação ou adesivação relacionada à empresas particulares e/ou político-parti-
dárias.

9. DOCUMENTAÇÃO
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Todos os procedimentos deverão ser documentados mediante recibo. 

10. DAS OBRIGAÇÕES

 10.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

• Efetuar a coleta dos itens conforme descrito em cada etapa, nos horários e locais
ajustados, em veículos utilizados exclusivamente para este fim. 

• Fornecer recibo em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, discriminando as
quantidades transportadas em cada etapa, no ato da coleta.

• Entregar as urnas eletrônicas, volumes de cabinas de votação, volumes de mídias de
votação  e  volumes  de  materiais  de  apuração  mediante  recibo,  nos  endereços
relacionados  pelo  Contratante,  exclusivamente  aos  serventuários  devidamente
designados pelo Juiz Eleitoral da respectiva Zona, conforme descrito neste Termo de
Referência. 

• Responder, na forma estabelecida no contrato, pelo inadimplemento de cláusulas
contratuais ou quando ocorrer avarias ocasionadas comprovadamente por manuseio
indevido no trajeto das urnas eletrônicas, mídias de resultado e demais materiais, ou
extravios, por culpa ou dolo da contratada. 

• Adotar as cautelas necessárias para o manuseio e transporte dos equipamentos. 

• Cumprir as obrigações derivadas do contrato, quais sejam, encargos previdenciários,
obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. • Cumprir as decisões
emanadas da administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que visem ao
fiel cumprimento do contrato.

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

• Comunicar à Fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos que a referida Fiscalização julgar necessários. 

• Fornecer  ao  contratante,  em  prazo  não  superior  a  20  (vinte  dias)  após  a
contratação,  o  plano  logístico  da  distribuição  das  urnas  eletrônicas,  mídias  de
resultado, materiais de votação e expediente. 

• Expor a logística dos trabalhos aos agentes da Justiça Eleitoral (servidores, Juízes e
Membros  do  Tribunal),  em  momentos  distintos,  na  forma  determinada  pelo
Contratante. 

• Solicitar  ao contratante os  endereços dos locais de coleta e entrega das urnas
eletrônicas,  por  Zona  e  Seção  Eleitoral,  bem como a  sua  respectiva  quantidade,
devendo ainda, a contratada requerer a lista supramencionada em um prazo mínimo
de 05 (cinco) dias que antecedam o transporte das urnas eletrônicas, em função da
probabilidade de haver mudanças nos locais onde funcionarão as seções eleitorais.
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• Dispor de pelo menos um supervisor/coordenador na região para atendimento à
Zona Eleitoral,  podendo  este  ser  compartilhado  com outras  zonas  eleitorais,  que
possa  intervir  na  logística  direta  de  distribuição  e  recolhimento  e  que  esteja
desvinculado do quadro de motoristas e carregadores; 

• Munir os condutores dos veículos envolvidos na operação com aparelhos celulares,
bem como todos os responsáveis nos locais de apoio, em todas as sedes das Zonas
Eleitorais. O uso dos telefones celulares, nos limites da contratação, fica restrito ao
recebimento de chamadas pagas na sua origem, não se responsabilizando o Tribunal
por  qualquer  ligação  originada do  aparelho durante  o  período  da  contratação  ou
mesmo recebida na modalidade “a cobrar”. 

• Fornecer ao TRE-AL uma relação contendo nome dos condutores e identificação dos
veículos (modelo,  marca, ano de fabricação, placa)  que serão utilizados em cada
etapa da operação. 

• Indicar  preposto,  a  quem  a  Fiscalização  dirigir-se-á  para  resolver  questões
vinculadas à execução dos serviços. 

• Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados 

10.2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

• Permitir  o  acesso  dos  empregados  da  contratada  às  suas  dependências  para
execução de serviços referentes ao objeto contratado, quando necessário. 

• Prestar as informações e os esclarecimentos correlatos aos serviços, que venham a
ser solicitados pela Contratada. 

• Assegurar-se  da  boa  prestação  dos  serviços,  verificando  sempre  o  seu  bom
desempenho, segundo os princípios da eficiência e da eficácia. • Aceitar o preposto
indicado pela contratada.

• Observar  as  condições  gerais  de aceitação quanto a peso,  dimensões  e  outras
estabelecidas pela Contratada. 

• Apresentar à Contratada cronograma para realização da coleta e da entrega das
urnas eletrônicas, incluindo a indicação dos respectivos locais de coleta e entrega.

• Fornecer e emitir recibos discriminando a quantidade de urnas eletrônicas, mídias
de resultado e materiais e que forem entregues à Contratada, nos quais o signatário
aporá  por  extenso  o  nome  juntamente  com  o  número  de  um  documento  de
identificação pessoal. 

• Fiscalizar,  por  meio  dos  Gestores  designados  pela  Presidência,  com  apoio  da
Fiscalização, a execução dos serviços. 

11. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A gestão do contrato ficará a cargo de servidores Leonardo Luiz dos Santos Pereira e
Neilton Souza  Silva  Júnior,  que promoverão  o  acompanhamento  da  execução dos
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serviços, ficando a fiscalização a cargo dos Chefes de Cartório ou outros servidores
designados pela Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

À Gestão e Fiscalização do contrato, dentre outras atribuições previstas na Resolução
nº 15.787/2017 ou outro instrumento legal que a substitua, compete: 

▪ Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de entrega das urnas eletrônicas,
por Zona e Seção Eleitoral, pontos de transmissão e juntas apuradoras. 

▪ Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for necessário para viabilizar o
pagamento na forma prevista no contrato. 

▪ Comunicar à Administração eventual descumprimento de cláusula contratual. 

▪ Propor,  de  forma  fundamentada,  em  caso  de  descumprimento  de  cláusula
contratual, as penalidades cabíveis. 

12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa deverá apresentar atestado (ou declaração) de capacidade técnica, no
mínimo um, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que demonstre aptidão da licitante na execução de atividades compatíveis
com o objeto desta contratação. 

a)  a  comprovação  da  capacidade  técnica  solicitada  acima  deverá  contemplar  a
entrega, em um mesmo dia, de um quantitativo mínimo de 40% (quarenta por cento)
do  quantitativo  total  de  locais  previsto,  ou  seja,  entregas  em  pelo  menos  412
(quatrocentos e doze) locais com endereços distintos em um mesmo dia.

A comprovação acima visa garantir que a empresa possua experiência suficiente para
gerir a frota necessária ao alcance do objeto e reduzir ao máximo a possibilidade de
insucesso na execução da contratação. 

13. DO VALOR DA PROPOSTA

A empresa deverá enviar proposta conforme Anexo IV. 

Para  elaboração  da  proposta  deverá  efetuar  seus  estudos  analisando  os  dados
relativos aos Locais de Armazenamento (Anexo I-B), Locais de Votação (Anexo I-C),
Pontos de Transmissão (Anexo I-D), Juntas Apuradoras (Anexo I-E) e quantidade de
Envelopes por tipo e por Zona (Anexo I-F), levando em consideração que na hipótese
de 2º turno esse ocorrerá somente em Maceió (1ª, 2ª, 3ª, 33ª e 54ª Zonas Eleitorais). 

Com base nesses estudos a empresa deverá estimar a quantidade de roteiros para
cumprimento  do  objeto,  em  suas  diversas  etapas,  considerando  a  categoria  (se
municipal ou intermunicipal e se urbana ou rural). 

O  modelo  de  Planilha  de  Formação de Preços  (Anexo  IV)  apresenta  quantitativos
estimados  de  roteiros  com  base  na  quantidade  de  Locais  de  Votação  de  cada
Município  e  que  deverá  ser  conferida  pelo  licitante  e  avaliada  quanto  à
adequabilidade desses quantitativos, sendo essa coluna de livre preenchimento. 
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Após  identificação  da  quantidade  de  roteiros  a  empresa  deverá  precificar  esses
roteiros, por meio de preço médio por categoria, onde esse valor será utilizado no
caso de acréscimos/supressões ou de possíveis aplicações de sanções em razão de
inexecução parcial do contrato. 

A  precificação  dos  envelopes  se  dará  por  unidade  e  será  contabilizada  por
necessidade dos Locais de Votação mais quantitativo reserva, e o pagamento será
efetuado mediante comprovação dos quantitativos entregues nos Cartórios Eleitorais.

A quantidade de roteiros (por categoria) e envelopes (por tipo) poderá sofrer variação
conforme  ajustes  a  serem  efetuados  pelos  Cartórios  Eleitorais  em  razão  de
Transferência  Temporária  de Eleitores  de Ofício,  Agregações de Seções,  Alocações
Provisórias e acréscimo/supressão de Pontos de Transmissão Remotos, onde, nesses
casos, haverá alteração dos quantitativos por categoria passando os locais envolvidos
a integrarem ao somatório da nova categoria assumida e deduzida da categoria da
situação anterior. 

Após a assinatura do Contrato a empresa deverá detalhar e fornecer tabela com o
quantitativo  de  roteiros  estimados  na  proposta,  que  será  retificado/ratificado  na
oportunidade da reunião com o Cartório Eleitoral, conforme previsão do item 4 deste
Termo de Referência.

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A Contratada estará sujeita às penalidades estabelecidas na legislação que disciplina
as licitações e contratações públicas (Leis nº 8.666/93 e 10.520/02), nos seguintes
termos: Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93: 

• O atraso injustificado no início da execução dos serviços sujeitará a Contratada, a
juízo do Contratante, à multa de 5% do valor total do contrato, por turno de votação.
A execução terá início com a arrumação das urnas para distribuição aos locais de
votação. 

• O atraso injustificado, ou de justificativa não aceita pela Administração, em relação
a coleta ou entrega dos itens contratados, em qualquer etapa, sujeitará a Contratada,
a juízo do Contratante, à multa de 2% sobre preço unitário de coleta ou entrega do
item,  por  tempo  superior  a  30  minutos,  incidindo  em  tantos  quantos  forem  os
volumes coletados ou entregues em atraso, por turno de votação. 

Nos  termos  do  art.  87  da  Lei  nº  8.666/93,  pela  inexecução  total  ou  parcial  do
contrato, o Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades: 

• Advertência. 

• Multa  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  integral  do  contrato  ou  do  valor
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do mesmo.

• Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o
TRE-AL. 

• Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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• Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para
imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 2 dias para as atividades
preparatórias, 5 horas para as todas as etapas dos serviços, à exceção da etapa II,
cujo prazo será considerado para tanto se superior a 2 horas, na entrega, coleta ou
na regularização de eventuais vícios. 

• As penalidades serão aplicadas na forma da legislação específica e de acordo com
as normas regulamentares da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
assegurando-se à Contratada, em qualquer hipótese, os benefícios da ampla defesa e
do contraditório. 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, por turno de votação, no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis,  contados  do  recebimento  da  Nota  Fiscal/Fatura,  após  o  devido  atesto  pela
Gestão/Fiscalização,  desde  que  os  serviços  estejam  em  conformidade  com  as
exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável à Contratada. 

O  pagamento  será  realizado  mediante  ordem  bancária  de  crédito  em  favor  da
Contratada,  que,  para  tanto,  deverá  fazer  constar  em  sua  proposta  seus  dados
bancários. 

Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer  obrigação  financeira  que  lhe  for  imposta,  em virtude de  penalidade  ou
inadimplência, sem que isso gere direito a pedido de reajustamento de preços ou
correção monetária. 

16. VIGÊNCIA

O prazo de vigência contará desde a assinatura do contrato até o dia 31 de dezembro
de 2020, ou, antes com a solução de todas as obrigações contratuais das partes. 

15. ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão à conta do Orçamento
das Eleições 2020, 000421-Ação Pleitos Eleitorais.
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         ANEXO I-B

            ENDEREÇOS DOS LOCAIS DE ARMAZENAMENTO  

ZE Município                   Endereço    Referência Urnas

1 MACEIÓ AVENIDA  FERNANDES  LIMA,  3487,
FAROL, 57057000

Sede  do  Cartório  da
01ª ZE 

271

2 MACEIÓ AVENIDA  FERNANDES  LIMA,  3487,
FAROL, 57052000

Sede  do  Cartório  da
02ª ZE 

381

3 MACEIÓ AV  FERNANDES  LIMA,  3487,  FAROL,
57057900

Sede  do  Cartório  da
03ª ZE 

310

5 VIÇOSA RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO,
57700000

Sede do Cartório da    05ª
ZE 

103

6 ATALAIA AV  PEDRO  PEREIRA  ACIOLI,  SN,  JOSE
PAULINO, 57690000

Sede  do  Cartório  da
06ª ZE 

109

7 CORURIPE
RUA  C,  N.  167,  CONJ.  HABIT.  RUBENS
WANDERLEY, COM. TERCIO VANDERLEY,
COMENDADOR  TERCIO  WANDERLEY,
57230000

Sede do Cartório da 07ª
ZE 

106

8 PILAR PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
337, CENTRO, 57150000

Sede  do  Cartório  da
08ª ZE 

126

 9 MURICI RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N - CEN-
TRO, CENTRO, 57820000

Sede do Cartório da    09ª
ZE 

102

10
PALMEIRA DOS

ÍNDIOS PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, CEN-
TRO, 57600010

Sede do Cartório da     10ª
ZE 

129

11 PÃO DE     AÇÚ-
CAR

AVENIDA  FERREIRA  DE  NOVAES,  949,
CENTRO, 57400000

Sede  do  Cartório  da
11ª ZE 

101

12
PASSO DE

CAMARAGIBE RUA  FRANCISCO  PIMENTEL,  38,  CEN-
TRO, 57930000

Sede  do  Cartório  da
12ª ZE 

111

13 PENEDO RODOVIA  ENGENHEIRO  JOAQUIM
GONÇALVES,  502,  SANTA  LUZIA,
57200000

Sede  do  Cartório  da
13ª ZE 

137

14 PORTO CALVO RUA  DA  JAQUEIRA, 185,  CENTRO,
57900000

Sede  do  Cartório  da
14ª ZE 

95

14 MARAGOGI PRAÇA BATISTA ACIOLY 40, 57955000 Posto de Atendimento –
Maragogi - 14ª ZE 

53

15 RIO LARGO AV.  PRESIDENTE  FERNANDO  COLLOR
DE  MELO,48,  TABULEIRO  DO  PINTO,
57100000

Sede  do  Cartório  da
15ª ZE 

151

16 SÃO JOSÉ DA
LAJE

PRACA OSMAN COSTA PINO S/N, CEN-
TRO, 57860000

Sede  do  Cartório  da
16ª ZE 

70

16 COLÔNIA
LEOPOLDINA

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 09
CENTRO, 57975000 

Posto  de  Atendimento
Colônia Leopoldina - 16ª

38

17
SÃO LUÍS DO
QUITUNDE

RUA COELHO CAVALCANTE, 73,     CEN-
TRO, 57920000 

Sede  do  Cartório  da
17ª ZE 

116

18
SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS RUA CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 51,

CENTRO, 57240000

Sede  do  Cartório  da
18ª ZE 

137

19
SANTANA DO

IPANEMA
AV. PRESIDENTE DUTRA, N 385 BR 316,
MONUMENTO, 57500000

Sede  do  Cartório  da
19ª ZE 

120

20 TRAIPU ISMAR DE GOES MONTEIRO S/N, CEN-
TRO, 57370000

Sede  do  Cartório  da
20ª ZE 

73

21 UNIÃO DOS RUA  MARECHAL  DEODORO  DA  FON-
SECA,  SEM  NUMERO,  CENTRO,

Sede  do  Cartório  da
21ª ZE 

134
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PALMARES 57800000

22 ARAPIRACA RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, 57312630

Sede  do  Cartório  da
22ª ZE 

228

26
MARECHAL    
DEODORO

RUA  CAPITÃO  BERNARDINO  SOUTO,
225, CENTRO, 57160000

Sede  do  Cartório  da
26ª ZE 

119

27 MATA GRANDE PRAÇA  CEL  JOSÉ  MALTA  DE  SÁ,  14,
CENTRO, 57540000

Sede  do  Cartório  da
27ª ZE 

79

28 QUEBRANGULO RUA 13 DE JUNHO, N 216, CENTRO,
57750000

Sede  do  Cartório  da
28ª ZE 

73

29 BATALHA RUA  22  DE  DEZEMBRO,  181,
CENTRO, 57420000

Sede  do  Cartório  da
29ª ZE 

75

31 MAJOR
ISIDORO

R. PROFA. MARIA JOSÉ DE R. BARROS,
SN  -  FÓRUM  ELEITORAL,  CENTRO,
57580000

Sede  do  Cartório  da
31ª ZE 

83

33 MACEIÓ AVENIDA  FERNANDES  LIMA,  3487,
FAROL, 57057000

Sede  do  Cartório  da
33ª ZE 

231

34 TEOTÔNIO
VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, N 458, CEN-
TRO, 57265000

Sede  do  Cartório  da
34ª ZE 

124

37
PORTO REAL

DO COLÉ-
GIO

AV  GOVERNADOR  MOACIR  ANDRADE,
621, CENTRO, CENTRO, 57290000

Sede  do  Cartório  da
37ª ZE 

114

39 ÁGUA BRANCA RUA  CÔNEGO  NICODEMOS,  16,  CEN-
TRO, 57490000

Sede  do  Cartório  da
39ª ZE 

95

40 DELMIRO GOU-
VEIA

RUA  OLAVO  BILAC,  318,  CENTRO,
57480000

Sede  do  Cartório  da
40ª ZE 

117

40 PIRANHAS RUA CAMPO GRANDE, 60, 57480000 Posto  de  Atendimento
Piranhas - 40ª

45

44 GIRAU DO
PONCIANO AVENIDA PROGRESSO, N. 360., PRO-

GRESSO, 57360000

Sede do Cartório da 44ª ZE 115

45 IGACI RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE,
53, CENTRO, 57620000

Sede do Cartório da
45ª ZE 

106

46 CACIMBINHAS RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO,
57570000

Sede do Cartório da
46ª ZE 

89

47 CAMPO
ALEGRE

AV JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495, CEN-
TRO, 57250000

Sede do Cartório da
47ª ZE 

110

48 BOCA DA
MATA

RUA LADISLAU COIMBRA, N. 128, CEN-
TRO, 57680000

Sede do Cartório da
48ª ZE 

96

48 MARIBONDO RUA ANTÔNIO BOMFIM, S/N, 57670000  Posto de Atendimento
Maribondo - 48ª 

26

 49 SÃO
SEBASTIÃO

RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA
PACHECO, 01, CENTRO, 57275000

Sede do Cartório da
49ª ZE 

106

50 MARAVILHA PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N,
57250000

Sede do Cartório da
50ª ZE 

72

51
SÃO JOSÉ DA

TAPERA AV. MANOEL MACIANO, 418, CENTRO,
57445000

Sede do Cartório da 51ª ZE 74

53 JOAQUIM
GOMES

PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BAR-
ROS, 02, CENTRO, 57980000

Sede do Cartório da
53ª ZE 

99

54 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, 57057000

Sede do Cartório da
54ª ZE 

304

55 ARAPIRACA RUA GERVASIO DE OLIVEIRA LIMA, N
147, NOVO HORIZONTE, 57312620

Sede do Cartório da
55ª ZE 

131
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ANEXO I-C

LOCAIS DE VOTAÇÃO – POR MUNICÍPIO

ENDEREÇOS

Pela quantidade de Locais de Votação não serão discriminados, neste
Termo  de  Referência,  os  endereços,  somente  um  resumo  com  os
quantitativos de locais, urnas, volumes de cabinas e envelopes cada
município/zona  e  também as  características  relativa  às  etapas  de
transporte  desse  contrato.  Como  forma  alternativa  para  estudos
relacionados  à  logística  a  ser  adotada,  os  Locais  de  Votação
encontram-se mapeadosno endereço abaixo: http://www.tre-al.jus.br/
eleicoes/eleicoes-2020/georreferenciamento-tre-al  No  mapa  os
marcadores foram adicionados em camadas, conforme cores abaixo:

l (Vermelho) – Locais de Armazenamento

l (Verde) – Locais de Votação 

l (Azul) – Pontos de Transmissão

l (Amarelo) – Juntas Apuradoras                

COLUNAS

Env. 1 Quantidade  de  Envelopes  do  tipo  1,  endereçados  aos
Pontos de Transmissão 

Env. 2 Quantidade de Envelopes do tipo 2, endereçados às Juntas
Apuradoras 

LA Indicativo  de  presença  de  Local  de  Armazenamento  no
município,  para  categorização  referente  ao  tipo  de
transporte  relacionado  à  entrega  e  recolhimento  das
urnas, se municipal ou intermunicipal. 

PTJE Indicativo  de  Ponto  de  Transmissão  no  município,  para
categorização referente ao tipo de transporte relacionado
à  entrega  dos  envelopes  tipo  1,  se  municipal  ou
intermunicipal. 

JA Indicativo  de  Junta  Apuradora  no  município,  para
categorização referente ao tipo de transporte relacionado
à  entrega  dos  envelopes  tipo  2,  se  municipal  ou
intermunicipal. 
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Zona Município                  Locais   Urnas  Cabinas Env. 1 Env. 2 LA PTJE JA 

1 MACEIÓ 53 271 53 28 54 S S S
2 MACEIÓ 52 381 53 36 58 S S S

3 MACEIÓ 61 310 31 0 61 S S S

4 CAJUEIRO 7 37 7 0 7 N N N

5 MAR VERMELHO 2 9 2 1 2 N S N

5 PINDOBA 2 7 2 1 2 N S N

5 VIÇOSA 6 50 6 0 7 S S S

6 ATALAIA 14 77 14 0 14 S S S

6 CAPELA 6 32 6 0 6 N N N

7 CORURIPE 13 97 13 0 136 S S S

7 FELIZ DESERTO 2 9 2 1 2 N S N

8 COQUEIRO
SECO 

4 14 4 3 4 N S N

8 PILAR 17 69 17 0 17 S S S

8 SANTA LUZIA
DO NORTE 

3 15 3 3 3 N S N

8 SATUBA 4 28 4 0 4 N N N

9 BRANQUINHA 2 21 2 0 3 N N N

9 MESSIAS 4 33 4 5 5 N S N

9 MURICI 8 48 8 0 8 S S S

10 PALMEIRA DOS
ÍNDIOS 

21 129 21 0 23 S S S

11 OLHO D'ÁGUA
DAS FLORES 

2 11 2 0 2 N N N

11 PALESTINA 2 11 2 0 2 N N N

11 PÃO DE AÇÚ-
CAR 

18 49 18 0 18 S S S

12 MATRIZ DE CA-
MARAGIBE 

4 43 4 3 4 N S N

12 PASSO DE CA-
MARAGIBE 

10 31 10 0 10 S S S

12 PORTO DE PE-
DRAS 

5 18 5 4 5 N S N

12 SÃO MIGUEL
DOS MILAGRES 

5 19 5 0 5 N N N

13 PENEDO 21 103 21 0 22 S S S

13 PIAÇABUÇU 6 34 6 5 6 N S N

14 JACUÍPE 2 14 2 1 2 N S N

14 JAPARATINGA 7 18 7 6 7 N S N

14 JUNDIÁ 2 11 2 1 2 N S N

14 MARAGOGI 11 53 1 12 12 S S N

14 PORTO CALVO 13 52 13 0 13 S S S

15 RIO LARGO 29 151 29 0 29 S S S

16 COLÔNIA
LEOPOLDINA 

7 38 7 7 7 S S S

16 IBATEGUARA 7 28 7 0 7 N N N

16 SÃO JOSÉ DA 7 42 7 0 7 S S S
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LAJE 
17 BARRA DE

SANTO AN-
TÔNIO 

5 31 5 4 5 N S N

17 PARIPUEIRA 4 26 4 3 4 N S N

17 SÃO LUÍS DO
QUITUNDE 

8 59 8 0 8 S S S

18 JEQUIÁ DA
PRAIA 

3 20 3 2 3 N S N

18 ROTEIRO 3 15 3 2 3 N S N

18 SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS 

16 102 16 0 16 S S S

19 CARNEIROS 4 17 4 3 4 N S N

19 OLIVENÇA 5 24 5 0 5 N N N

19 SANTANA DO
IPANEMA 

14 79 14 0 15 S S S

20 CAMPO
GRANDE 

8 24 8 8 8 N N N

20 TRAIPU 15 49 15 0 15 S S S

21 SANTANA DO
MUNDAÚ 

4 22 4 0 4 N N N

21 UNIÃO DOS
PALMARES 

16 112 16 0 19 S S S

22 ARAPIRACA 31 228 31 0 33 S S S

26 BARRA DE SÃO
MIGUEL 

3 18 3 2 3 N S N

26 MARECHAL
DEODORO 

18 101 18 0 19 S S S

27 CANAPI 5 34 5 5 5 N S N

27 MATA GRANDE 6 45 6 0 6 S S S

28 BELÉM 7 15 7 6 7 N S N

28 CHÃ PRETA 4 16 4 3 4 N S N

28  PAULO JACINTO 4 15 4 0 4 N N N

28 QUEBRANGULO 6 27 6 0 6 S S S

29 BATALHA 5 32 5 0 5 S S S

29 BELO MONTE 4 15 4 3 4 N S N

29 JACARÉ DOS
HOMENS 

3 13 3 0 3 N N N

29 MONTEIRÓPOLIS 2 15 2 1 2 N S N

31 CRAÍBAS 7 47 7 6 7 N S N

31 MAJOR ISIDORO 6 36 6 0 7 S S S

33 MACEIÓ 31 231 31 27 37 S S S

34 JUNQUEIRO 12 49 12 0 12 N N N

34 TEOTÔNIO
VILELA 

11 75 11 0 11 S S S

37 IGREJA NOVA 8 42 8 8 8 S S S

37 OLHO D'ÁGUA
GRANDE 

4 12 4 3 4 N S N

37 PORTO REAL
DO COLÉGIO 

15 43 15 0 15 S S S

37 SÃO BRÁS 6 17 6 0 6 N N N

39 ÁGUA BRANCA 7 39 7 0 7 S S S
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39 INHAPI 6 34 6 5 6 N S N

39 PARICONHA 6 22 6 0 6 N N N

40 DELMIRO
GOUVEIA 

26 99 26 6 26 S S S

40 OLHO D'ÁGUA
DO CASADO 

3 18 3 2 3 N S N

40 PIRANHAS 6 45 6 5 6 S S N

44 GIRAU DO
PONCIANO 

9 65 9 0 10 S S S

44 JARAMATAIA 3 13 3 2 3 N S N

44 LAGOA DA
CANOA 

6 37 6 0 6 N N N

45 COITÉ DO NÓIA 4 21 4 3 4 N S N

45 IGACI 12 51 12 0 12 S S S

45 TAQUARANA 3 34 3 3 4 N S N

46 CACIMBINHAS 4 21 4 0 4 S S S

46 DOIS RIACHOS 5 24 5 0 5 N N N

46 ESTRELA DE
ALAGOAS 

10 31 10 9 10 N S N

46 MINADOR DO
NEGRÃO 

3 13 3 2 3 N S N

47 CAMPO ALEGRE 8 62 8 0 8 S S S

47 LIMOEIRO DE
ANADIA 

13 48 13 0 13 N N N

48 ANADIA 10 34 10 0 10 N N N

48 BOCA DA MATA 6 48 6 0 7 S S S

48 MARIBONDO 4 26 4 4 4 S S N

48 TANQUE
D'ARCA 

3 14 3 3 3 N N N

49 FEIRA GRANDE 6 43 6 5 7 N S N

49 SÃO SEBASTIÃO 12 63 12 0 12 S S S

50 MARAVILHA 6 22 6 0 6 S S S

50 OURO BRANCO 4 22 4 0 4 N N N

50 POÇO DAS
TRINCHEIRAS 

8 28 8 0 8 N N N

51 SÃO JOSÉ DA
TAPERA 

7 50 7 0 7 S S S

51 SENADOR RUI
PALMEIRA 

6 24 6 0 6 N N N

53 CAMPESTRE 3 15 3 0 3 N N N

53 FLEXEIRAS 6 23 6 0 6 N N N

53 JOAQUIM
GOMES 

7 36 7 0 7 S S S

53 NOVO LINO 5 25 5 0 5 N N N

54 MACEIÓ 36 304 36 29 42 S S S

55 ARAPIRACA 19 131 19 0 19 S S

Total - Municipal 1.029 4.274 737 284 733 47 82 42

Total -  Intermunicipal 1.410 293 3 334 60 25 65

Total Estado 1.209 5.684 1.030 287 1.067 107 107 107
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ANEXO I-D

RELAÇÃO DE PONTOS DE TRANSMISSÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL –
ENTREGA DE ENVELOPES TIPO 1

COLUNAS
LOCAIS Quantidade de Locais de Votação que terão a transmissão efetuada a

partir do Ponto de Transmissão 
SEÇÕES Quantidade de seções que serão transmitidas a partir do Ponto de

Transmissão 

Zona Município Locais de  Transmissão Tipo Locais Seções

1 MACEIÓ CEAGB - ESCOLA ES-
TADUAL JOSE CORREIA

DA SILVA TITARA 

Local de
Votação 

10 51

1 MACEIÓ ESCOLA DE ESTAD-
UAL PROFA. MARIA
DAS GRACAS DE SA

TEIXEIRA 

Local de
Votação 

1 13

1 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
TAVARES BASTOS 

Local de
Votação 

20 91

2 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
TEONILO GAMA 

Local de
Votação 

1 14

2 MACEIÓ UNINASSAU Local de
Votação 

18 132

2 MACEIÓ CLUBE DA CAIXA ECO-
NOMICA FEDERA L

Local de
Votação 

1 5

2 MACEIÓ UNIT - CENTRO UNI-
VERSITÁRIO

TIRADENTES (ANTIGA
FITS) 

Local de
Votação 

18 128

5 PINDOBA ESCOLA ESTADUAL
MARIA CÂNDIDA DA

SILVA 

Local de
Votação 

2 7

5 MAR VERMELHO ESCOLA DE 1 GRAU
PROFESSOR SILVERIO

LINS 

Local de
Votação 

2 8

7 FELIZ DESERTO ESCOLA DE 1 E 2
GRAUS SENADOR
ARNON DE MELO 

Local de
Votação 

2 8

8 SANTA LUZIA DO NORTE Fórum Estadual da
Comarca de Santa

Luzia do Norte 

Local de
Votação 

3 15

8 COQUEIRO SECO GRUPO ESCOLAR
CONEGO AMANDO DE

GUSMAO 

Local de
Votação 

4 14

9 MESSIAS Fórum de Messias Local de
Votação 

4 33

11  OLHO D’ÁGUA DAS FLO-
RES

ESCOLA MUNICIPAL MARIA
AUGUSTA SILVA MELO 

Local de
Votação 

7 41

12  PORTO DE PEDRAS ESCOLA ESTADUAL
CYRIDIAO DURVAL 

Local de
Votação 

5 18

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE (NURE) ESCOLA MU-
NICIPAL SOFIA DE
GOES MONTEIRO 

Local de
Votação 

4 43
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13 PIAÇABUÇU ESCOLA DE 1 E 2
GRAUS CORREIA

TITARA 

Local de
Votação 

6 34

14 MARAGOGI Posto de Atendimento
Maragogi - 14ª 

Local de
Votação 

11 43

14  JUNDIÁ JUNDIÁ Local de
Votação 

2 11

14 JAPARATINGA ESCOLA DE 1 GRAU
D. ELIZEU MARIO

GOMES DE OLIVEIRA 

Local de
Votação 

7 18

14 JACUÍPE ESCOLA MUNICIPAL
EDSON GAMA PEIXOTO 

Local de
Votação 

2 14

16 COLÔNIA LEOPOLDINA Posto de Atendimento
Colônia Leopoldina -

16ª 

Posto de
Atendimento 

7 38

17 PARIPUEIRA ESCOLA MUNICIPAL
DE 1 GRAU D. PEDRO

I 

Local de
Votação 

4 26

17 BARRA DE  SANTO 
ANTÕNIO

ESCOLA ESTADUAL
SEBASTIAO

FELISBERTO DE   CAR-
VALHO (ILHA) 

Local de
Votação 

5 31

18 ROTEIRO ESCOLA JOAO
SORIANO BOMFIM 

Local de
Votação 

3 15

18  JEQUIÁ DA PRAIA GRUPO ESCOLAR
JOSE CALAZANS DE

MEDEIROS 

Local de
Votação 

3 20

19  CARNEIROS E. M. E. F. GERALDO
NOVAIS AGRA 

Local de
Votação 

4 17

20  CAMPO GRANDE Câmara de Vereadores
de Campo Grande 

Local de
Votação 

8 24

26 BARRA DE SÃO MIGUEL GRUPO ESCOLAR
MISAEL GONCALVES 

Local de
Votação 

3 18

27 CANAPI GRUPO ESCOLAR MIS-
AEL GONCALVES 

Prédio
extermo 

5 34

28 CHÃ PRETA ESCOLA MUNICIPAL
CLOTILDES BRANDAO

DE SOUZA 

Local de
Votação 

4 16

28 BELÉM ESCOLA CENECISTA DE
1 GRAU ARÍSIO DE

VASCONCELOS 

Local de
Votação 

7 15

29 MONTEIRÓPOLIS ESCOLA ESTADUAL DE
MONTEIRÓPOLIS 

Local de
Votação 

2 15

29 BELO MONTE ESCOLA RAIMUNDA
SOUTO FEITOSA 

Local de
Votação 

4 15

31 CRAÍBAS ESCOLA NOSSA SEN-
HORA DA CONCEIÇÃO 

Local de
Votação 

7 47

33 MACEIÓ FACULDADE
RAIMUNDO MARINHO 

Local de
Votação 

11 76

33 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
PROF. BENEDITA DE

CASTRO LIMA 

Local de
Votação 

7 60

33 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
PROFª. ROSALVA

PEREIRA VIAN 

Local de
Votação 

7 89

37 IGREJA NOVA Posto de Atendimento
Igreja Nova - 37ª 

Posto de
Atendimento

8 42

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE GRUPO ESCOLAR ANA- Local de 4 12
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LIA TENORIO Votação 
39 INHAPI ESCOLA DE 1 GRAU

RUBEM NUNES DE
OLIVEIRA 

Local de
Votação 

6 34

40 DELMIRO GOUVEIA MANOEL MOURA,
COLEGIO DE 1 GRAU 

Local de
Votação 

7 18

40 PIRANHAS `Posto de Atendimento
Piranhas - 40 

Posto de
Atendimento 

4 28

40 PIRANHAS ESCOLA ESTADUAL
JOSE SENA DIAS 

Local de
Votação 

2 17

40 OLHO D'ÁGUA DO
CASADO 

ESCOLA JOAO FRAN-
CISCO SOARES 

Local de
Votação 

3 18

44 JARAMATAIA ESCOLA DE ENSINO
FUNDAMENTAL EULINA

BARBOSA LIMA 

Local de
Votação 

3 13

45 TAQUARANA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA DI-

VONETE CAVALCANTE
DE ALBUQUERQUE 

Local de
Votação 

3 34

45 COITÉ DO NÓIA ESCOLA DE ENSINO
FUNDAMENTAL JOSÉ

DE SENA FILHO 

Local de
Votação 

4 21

46 MINADOR DO NEGRÃO ESCOLA MUNICIPAL
MENINO JESUS DE

PRAGA 

Local de
Votação 

3 13

46 ESTRELA DE ALAGOAS ESCOLA DE 1 GRAU
LUIZ DUARTE 

Local de
Votação 

10 31

48 MARIBONDO Posto de Atendimento
Maribondo - 48ª 

Posto de
Atendimento 

7 40

49 FEIRA GRANDE GINÁSIO VERIDIANO
SOARES 

Local de
Votação 

6 43

54 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
ONÉLIA CAMPELO 

Local de
Votação 

12 115

54 MACEIÓ UNIVERSIDADE
TIRADENTES - UNIT 

Local de
Votação 

14 132
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ANEXO I-E

RELAÇÃO DE JUNTAS APURADORAS – ENTREGA DE ENVELOPES TIPO 2

Zona Município Junta Apuradora Tipo Locais Seções

1 MACEIÓ Sede do Cartório da 01ª
ZE 

Cartório
Eleitoral 

22 116

2 MACEIÓ Sede do Cartório da
02ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

14 102

3 MACEIÓ Sede do Cartório da
03ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

61 310

5 VIÇOSA Sede do Cartório da
05ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

13 87

6 ATALAIA Sede do Cartório da
06ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

20 109

7 CORURIPE Sede do Cartório da
07ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

13 97

8 PILAR Sede do Cartório da
08ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

21 97

9 MURICI Sede do Cartório da
09ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

10 69

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS Sede do Cartório da
10ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

21 129

11 PÃO DE AÇÚCAR Sede do Cartório da
11ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

20 60

12 PASSO DE CAMARAGIBE Sede do Cartório da
12ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

15 50

13 PENEDO Sede do Cartório da
13ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

21 103

14 PORTO CALVO Sede do Cartório da
14ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

13 52

15 RIO LARGO Sede do Cartório da
15ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

29 151

16 SÃO JOSÉ DA LAJE Sede do Cartório da
16ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

14 70

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE Sede do Cartório da
17ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

8 59

18 SÃO MIGUEL DOS CAM-
POS 

Sede do Cartório da
18ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

16 102

19 SANTANA DO IPANEMA Sede do Cartório da
19ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

19 103

20 TRAIPU Sede do Cartório da
20ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

15 49

21 UNIÃO DOS PALMARES Sede do Cartório da
21ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

20 134

22 ARAPIRACA Sede do Cartório da
22ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

31 228

26 MARECHAL DEODORO Sede do Cartório da
26ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

18 101

27 MATA GRANDE Sede do Cartório da
27ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

6 45

28 QUEBRANGULO Sede do Cartório da Cartório 10 42

49
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28ª ZE Eleitoral 
29 BATALHA Sede do Cartório da

29ª ZE 
Cartório
Eleitoral 

8 45

31 MAJOR ISIDORO Sede do Cartório da
31ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

6 36

33 MACEIÓ Sede do Cartório da
33ª ZE 

Cartório
Eleitoral

6 6

34 TEOTÔNIO VILELA Sede do Cartório da
34ª ZE 

Cartório
Eleitoral

23 124

37 PORTO REAL DO COLÉ-
GIO 

Sede do Cartório da
37ª ZE 

Cartório
Eleitoral

21 60

39 ÁGUA BRANCA Sede do Cartório da
39ª ZE 

Cartório
Eleitoral

13 61

40 DELMIRO GOUVEIA Sede do Cartório da
40ª ZE 

Cartório
Eleitoral

19 81

44 GIRAU DO PONCIANO Sede do Cartório da
44ª ZE 

Cartório
Eleitoral

15 102

45 IGACI Sede do Cartório da
45ª ZE 

Cartório
Eleitoral

12 51

46 CACIMBINHAS Sede do Cartório da
46ª ZE 

Cartório
Eleitoral

9 45

47 CAMPO ALEGRE Sede do Cartório da
47ª ZE 

Cartório
Eleitoral

21 110

48 BOCA DA MATA Sede do Cartório da
48ª ZE 

Cartório
Eleitoral

16 82

49 SÃO SEBASTIÃO Sede do Cartório da
49ª ZE 

Cartório
Eleitoral

12 63

50 MARAVILHA Sede do Cartório da
50ª ZE 

Cartório
Eleitoral

18 72

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA Sede do Cartório da
51ª ZE 

Cartório
Eleitoral

13 74

53 JOAQUIM GOMES Sede do Cartório da
53ª ZE 

Cartório
Eleitoral

21 99

54 MACEIÓ Sede do Cartório da
54ª ZE 

Cartório
Eleitoral

10 57

55 MACEIÓ Sede do Cartório da
55ª ZE 

Cartório
Eleitoral

19 131

50
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ANEXO I-F

DISTRIBUIÇÃO DE ENVELOPES NAS SEDES DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS

Zona Município Envelope 1 Extras Envelope 2 Extras Total

1 MACEIÓ 28 2 54 2 86
2 MACEIÓ 36 2 58 2 98

3 MACEIÓ 0 0 61 2 63

5 CAJUEIRO 0 0 7 2 9

5 MAR VERMELHO 1 2 2 2 7

5 PINDOBA 1 2 2 2 7

5 VIÇOSA 0 0 7 2 9

6 ATALAIA 0 0 14 2 16

6 CAPELA 0 0 6 2 8

7 CORURIPE 0 0 13 2 15

7 FELIZ DESERTO 1 2 2 2 7

8 COQUEIRO SECO 3 2 4 2 11

8 PILAR 0 0 17 2 19

8 SANTA LUZIA DO NORTE 3 2 3 2 10

8 SATUBA 0 0 4 2 6

9 BRANQUINHA 0 0 3 2 5

9 MESSIAS 5 2 5 2 14

9 MURICI 0 0 8 2 10

10 PALMEIRA DOS    ÍNDIOS 0 0 23 2 25

11  OLHO D’ÁGUA DAS FLORES 6 2 7 2 17

11 PALESTINA 0 0 2 2 4

11 PÃO DE AÇÚCAR 0 0 18 2 20

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE 3 2 4 2 11

12 PASSO DE CAMARAGIBE 0 0 10 2 12

12 PORTO DE PEDRAS 4 2 5 2 13

12 SÃO MIGUEL
DOS MILAGRES

0 0 5 2 7

13 PENEDO 0 0 22 2 24

13 PIAÇABUÇU 5 2 6 2 15

14 JACUÍPE 1 2 2 2 7

14 JAPARATINGA 6 2 7 2 17

14 JUNDIÁ 1 2 2 2 7

14 MARAGOGI 12 2 12 2 28

14 PORTO CALVO 0 0 13 2 15

15 RIO LARGO 0 0 29 2 31

16 COLÔNIA LEOPOLDINA 7 2 7 2 18

16 IBATEQUARA 0 0 7 2 9
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16 SÃO JOSÉ DA LAJE 0 0 7 2 9

17 BARRA DE SANTO
ANTÔNIO

4 2 5 2 13

17 PARIPUEIRA 3 2 4 2 11

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE 0 0 8 2 10

18 JEQUIÁ DA PRAIA 2 2 3 2 9

18 ROTEIRO 2 2 3 2 9

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 0 0 16 2 18

19 CARNEIROS 3 2 4 2 11

19 OLIVENÇA 0 0 5 2 7

19 SANTANA DO IPANEMA 0 0 15 2 17

20 CAMPO GRANDE 8 2 8 2 20

20 TRAIPU 0 0 15 2 17

21 SANTANA DO MUNDAÚ 0 0 4 2 6

21 UNIÃO DOS PALMARES 0 0 19 2 21

22 ARAPIRACA 0 0 33 2 35

26 BARRA DE SÃO MIGUEL 2 2 3 2 9

26 MARECHAL DEODORO 0 0 19 2 21

27 CANAPI 5 2 5 2 14

27 MATA GRANDE 0 0 6 2 8

28 BELÉM 6 2 7 2 17

28 CHÃ PRETA 3 2 4 2 11

28 PAULO JACINTO 0 0 4 2 6

28 QUEBRANGULO 0 0 6 2 8

29 BATALHA 0 0 5 2 7

29 BELO MONTE 3 2 4 2 11

29 JACARÉ DOS HOMENS 0 0 3 2 5

29 MONTEIRÓPOLIS 1 2 2 2 7

31 CRAÍBAS 6 2 7 2 17

31 MAJOR ISIDORO 0 0 7 2 9

33 MACEIÓ 27 2 37 2 68

34 JUNQUEIRO 0 0 12 2 14

34 TEOTÔNIO VILELA 0 0 11 2 13

37 IGREJA NOVA 8 2 8 2 20

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE 3 2 4 2 11

37 PORTO REAL DO COLÉGIO 0 0 15 2 17

37 SÃO BRÁS 0 0 6 2 8

39 ÁGUA BRANCA 0 0 7 2 9

39 INHAPI 5 2 6 2 15

39 PARICONHA 0 0 6 2 8

40 DELMIRO GOUVEIA 6 2 26 2 36

40 OLHO D’ÁGUA DO
CASADO

2 2 3 2 9

40 PIRANHAS 5 2 6 2 15

44 GIRAU DO PONCIANO 0 0 10 2 12
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44 JARAMATAIA 2 2 3 2 9

44 LAGOA DA CANOA 0 0 6 2 8

45 COITÉ DO NÓIA 3 2 4 2 11

45 IGACI 0 0 12 2 14

45 TAQUARANA 3 2 4 2 11

46 CACIMBINHAS 0 0 4 2 6

46 DOIS RIACHOS 0 0 5 2 7

46 ESTRELA DE ALAGOAS 9 2 10 2 23

46 MINADOR DO NEGRÃO 2 2 3 2 9

47 CAMPO ALEGRE 0 0 8 2 10

47 LIMOEIRO DE ANADIA 0 0 13 2 15

48 ANADIA 0 0 10 2 12

48 BOCA DA MATA 0 0 7 2 9

48 MARIBONDO 4 2 4 2 12

48 TANQUE D'ARCA 3 2 3 2 10

49 FEIRA GRANDE 5 2 7 2 16

49 SÃO SEBASTIÃO 0 0 12 2 14

50 MARAVILHA 0 0 6 2 8

50 OURO BRANCO 0 0 4 2 6

50 POÇO DAS TRINCHEIRAS 0 0 8 2 10

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA 0 0 7 2 9

51 SENADOR RUI PALMEIRA 0 0 6 2 8

53 CAMPESTRE 0 0 3 2 5

53 FLEXEIRAS 0 0 6 2 8

53 JOAQUIM GOMES 0 0 7 2 9

53 NOVO LINO 0 0 5 2 7

54 MACEIÓ 29 2 42 2 75

55 ARAPIRACA 0 0 19 2 21
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ANEXO I-G

ELEIÇÕES 2020 PLANEJAMENTO LOGÍSTICO DISTRIBUIÇÃO DE URNAS E CABINAS DE
VOTAÇÃO 

(   )1º TURNO: 15.11.2020                                             (   )2º TURNO: 29.11.2020 

Zona: Município: 

Responsável no Cartório Eleitoral: Telefone para contato: 

Quantos Locais de Votação? Rota  de  entrega  compartilhada  com  outro
município? ( ) Sim ( ) Não 

Quantos roteiros para entrega? 

Detalhes do roteiro em anexo 

Alterações  no  roteiro  precisam  de  ordem
expressa do Chefe Cartório ( ) Sim ( ) Não 

Horário para início do recolhimento: Previsão de horário para entrega no 1º local de
votação: 

RECOLHIMENTO DE ENVELOPES E URNAS 

Para  recolhimento  dos  envelopes  o  cartório  fará

uso  de  aplicativos  de  mensagens  ou  SMS  para

notificar à empresa? ( ) Sim ( ) Não 

Ponto de espera para início do recolhimento: 

Observações: .................................................................................................................................................

......................... ..............................................................................................................................................

.................................................. .....................................................................................................................

........................................................................... ............................................................................................

.................................................................................................... 

Responsável pelas informações: Data:

Assinatura: 

Fiscal do Contrato – Cartório Eleitoral                    

(   ) Aprovo   (   ) Desaprovo 

Data:

Matrícula: 

Assinatura: 

Responsável pela Empresa Contratada: Data: 

Cargo:

Assinatura: 

PODER JUDICIÁRIO
                     TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Minuta complementada (novo TR) (0768894)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 685



                         ANEXO I-H

                                        DETALHAMENTO DE ROTEIRO

ROTEIRO01
Município: ................................................................................................................…

TOTAL DE LOCAIS TOTAIS DE SEÇÕES RESPONSÁVEL DA ZONA/CONTATO

 

  1

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  2

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

  3

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 
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  4

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  5

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

 6

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  7

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  8

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 
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  9

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  10

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

Observações: ................................................................................................................................................

....................... ..............................................................................................................................................

................................................ .....................................................................................................................

......................................................................... 
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ANEXO II

CONTRATO Nº XX/2020
Processo nº 0010887-75.2019.6.02.8000

MINUTA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COM A EMPRESA _________. 

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 -
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu  Presidente, Desembargador  Pedro  Augusto
Mendonça  de  Araújo,  brasileiro,  casado,  Magistrado,  portador  da Carteira  de  Identidade nº
105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº  039.674.504-06, 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 na Rua _______________, resolvem celebrar o presente
contrato de prestação de serviços, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto  nº
10.024, de 20 de setembro de 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, 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 transporte de urnas eletrônicas, envelo-
pes para apuração, cabinas de votação, bem como o fornecimento de envelopes, conforme o
edital de licitações e seus anexos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução
encontram-se descritas nos ANEXOS I e I-A e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico nº
XX/2020, que passa a fazer parte integrante do presente Termo, independente de transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO –  Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de
empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços de distribuição serão realizados em três etapas:
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d) a primeira consiste na distribuição de urnas e cabinas — coleta das ur-
nas eletrônicas e cabinas nos Locais de Armazenamento para entrega nos Lo-
cais de Votação. Esse transporte será municipal, para os municípios onde exis-
tem Locais de Armazenamento, ou intermunicipal, para os municípios sem Lo-
cal de Armazenamento;

e) a segunda é relativa à coleta de envelopes lacrados nos Locais de Vo-
tação para  entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas  Apuradoras,
conforme o caso, podendo ainda esse transporte ser municipal, intermuni-
cipal ou ambos (municipal seguido de intermunicipal); 

f) a terceira  trata do recolhimento das caixas de urnas eletrônicas e
dos volumes de materiais de apuração, acondicionados em envelopes com
até 12 unidades, para entrega nas juntas eleitorais.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  Os  períodos  de  cada  etapa  por  turno  de  Eleição  são  os
seguintes:

a) 1º Turno e 2º Turno, se houver (somente Capital): 

• Distribuição de urnas e cabinas: véspera da Eleição; 

• Recolhimento de envelopes: dia da Eleição, após o término da votação; e 

• Recolhimento de urnas: dia da Eleição, após o término da votação e recolhi-

mento dos envelopes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO –  Segue abaixo a descrição da Primeira Etapa – Distribuição de
Urnas e Cabinas:

Objetivo
Recolhimento  das  urnas  eletrônicas  e  cabinas  de  votação
nos Locais de Armazenamento para entrega nos Locais de
Votação, de acordo com os quantitativos estimados no Anexo
I-B. 

Data do recolhimento do
material

Véspera das Eleições, 1º e 2º Turno, se houver    (so-
mente na Capital).

Horário

1.  Conforme  Anexo  I-G,  mediante  reunião  entre  o
Chefe  de  Cartório  e  representante  da  contratada,
sendo recomendado a distribuição entre às 8h e 14h. 
2.  Poderá haver modificações,  neste caso,  de acordo
com o planejamento logístico do Cartório  Eleitoral,  a
ser combinado e entregue à contratada, em reuniões
específicas,  com  cópia  à  Gestão  Contratual,  respei-
tando-se o limite de 6(seis) horas para a conclusão da
distribuição de urnas, uma vez iniciada a operação. 
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Locais de coleta

Nos Locais de Armazenamento definidos pelas zonas
eleitorais,  conforme  relação  contida  no  anexo  I-B,
podendo sofrer alterações pontuais,  em geral  sem
alterações quantitativas significantes, que serão de-
vida e oportunamente comunicadas quando da sua
ocorrência à contratada, pela Gestão Contratual. 

Local de entrega

Nos Locais de Votação,  segundo as quantidades esti-
madas no Anexo I-C, e que serão atualizadas e forneci-
das  à  contratada,  em formato  final,  em até 30 dias
antes da realização do 1º turno, podendo sofrer alter-
ações  pontuais,  em  razão  de  caso  fortuito  ou  força
maior,  que  serão  devida  e  oportunamente  comuni-
cadas  quando  de  sua  ocorrência  à  contratada,  pela
Gestão Contratual.

Responsável pela
entrega nos locais de

coleta

Servidor  do  Cartório  Eleitoral  ou  do  TRE-AL,  bem
como pessoal  autorizado pela  Justiça  Eleitoral,  nos
Locais de Armazenamento da Zona Eleitoral. 

Responsável pela
recepção nos locais de

entrega

Coordenadores de local  ou pessoal  autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Segue abaixo a descrição da Segunda Etapa – Recolhimento de
Envelopes:

Objetivo
Coleta  de  envelopes,  para  entrega  nos  Pontos  de
Transmissão e/ou Juntas Apuradoras. 

Data Dia  das  Eleições  –  1º  e  2º  Turno,  se  houver
(somente Capital). 

Horário

Com início às 17h e 15min e prazos de entrega con-
forme abaixo: Transporte municipal: 1 hora, contada
a partir do recolhimento; Transporte intermunicipal:
2 horas, contada a partir do recolhimento do último
envelope  do  município  de  origem;  O  Cartório
Eleitoral  poderá  se  valer  de  aplicativos  de  men-
sagem ou SMS para registrar o término da votação
de cada Local de Votação, e assim também notificar
à empresa, onde esta terá, a partir de então, 30 min
para recolhimento dos envelopes daquele Local de
Votação,  devendo  essa  opção  ser  ajustada  com a
empresa, conforme reunião prévia. 

Local de recolhimento Locais  de  votação,  conforme  locais  de  entrega  da
etapa anterior. 

Local de entrega

Conforme logística do Cartório Eleitoral, o endereço de
entrega poderá ser  em um Ponto  de Transmissão no
próprio município ou em município distinto pertencente
à Zona Eleitoral,  e/ou Junta  Apuradora,  localizada no
próprio município ou em município pertencente à Zona
Eleitoral, conforme cenários abaixo 
Cenário 1. Para os municípios onde haja Ponto de Trans-
missão e Junta Apuradora, mas em endereços distintos,
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deverão ser entregues primeiro os envelopes destina-
dos aos Ponto de Transmissão (transporte municipal) e
em seguida os envelopes destinados à Junta Apuradora
(transporte  municipal),  sendo  utilizado  para  tanto  o
mesmo veículo; 
Cenário 2. Para municípios onde haja Pontos de Trans-
missão mas não haja Junta Apuradora deverão ser en-
tregues os envelopes destinados ao Ponto de Transmis-
são (transporte municipal) e em seguida os envelopes
da Junta Apuradora (transporte intermunicipal); 
Cenário  3. Para  municípios  onde  não  haja  Ponto  de
Transmissão  todos  os  envelopes  serão entregues  em
ponto  de  transmissão  (transporte  intermunicipal)
seguido  de  entrega  dos  demais  envelopes  na  junta
eleitoral (transporte intermunicipal) ou então todos os
envelopes  serão  entregues  diretamente  na  junta
eleitoral (transporte intermunicipal). 

Responsável pela
entrega nos locais de

coleta

Coordenadores de local  ou pessoal  autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

Responsável pela
recepção nos locais de

entrega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Pontos de
Transmissão e Juntas Apuradoras da Zona Eleitoral. 

- Especificidades da etapa de recolhimento de envelopes

Para  os  transportes  municipais.  A  empresa  deverá  fazer  tantos  trajetos  quanto  forem
necessários entre os Locais de Votação e o Ponto de Transmissão/Junta Apuradora, de forma a
evitar  a  utilização  de  roteiros  preestabelecidos  fixos  e  que  dificultem  ou  atrasem  o
processamento  de  resultados.  Deverá  ser  respeitado,  no  entanto,  o  limite  de  1  (um)
recolhimento por Local de Votação. Para os transportes municipais seguidos de transporte
intermunicipal. Nos municípios onde a empresa fizer uso de mais de um veículo, o transporte
intermunicipal poderá ser feito em veículo  único, ou seja, com “transbordo” de envelopes
entre os veículos do município de origem, para concentração em um único transporte com
destino  ao  Ponto  de  Transmissão  e/ou  Junta  Apuradora,  devendo  porém  o  “transbordo”
ocorrer  em um Ponto  de  Transmissão,  acompanhado por  servidor  da  Justiça  Eleitoral  ou
designado pelo Juiz Eleitoral. 

- EXEMPLOS DE CENÁRIOS 

- Cenário 1 – Maceió - Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação próximos
ao Ponto de Transmissão do Grupo Escolar Tavares Bastos (conforme definido pelo Cartório
Eleitoral), entrega de parte de envelopes no Tavares Bastos e em seguida entrega dos demais
envelopes na Junta Apuradora (deslocamento municipal com parada).

Cenário  2 –  Jaramataia  –  Recolhimento de todos os envelopes dos Locais  de Votação do
município de Jaramataia e entrega de parte desses envelopes no Ponto de Transmissão, no
próprio  município,  e  em seguida  concentração dos envelopes  em um único veículo  para
deslocamento para a sede do Cartório Eleitoral (Girau do Ponciano) para entrega dos demais
envelopes (deslocamento municipal, seguido de deslocamento intermunicipal). 
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Cenário 3 – Cajueiro – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de Cajueiro
e  em  seguida  deslocamento  para  a  Junta  Apuradora,  em  Viçosa  (deslocamento
intermunicipal). 

Cenário 3 – Tanque d’Arca – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de
Tanque  d’Arca  e  deslocamento  para  o  Ponto  de  Transmissão  em  Maribondo  (transporte
intermunicipal),  e  em  seguida  deslocamento  para  a  Junta  Apuradora  em  Boca  da  Mata
(deslocamento intermunicipal continuado). 

PARÁGRAFO QUARTO –  Segue abaixo a descrição da Terceira Etapa – Recolhimento de
Urnas:

Objetivo Recolhimento das urnas eletrônicas.

Data Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (somente
Capital). 

Horário Com início às 17h e 30min e término até 4 horas após o
encerramento  da  votação  no  respectivo  local  de
votação,  aferidos  conforme  início  da  etapa  anterior
(Recolhimento de Envelopes). 

Local de recolhimento Locais de Votação, local  de entrega da Etapa de Dis-
tribuição das Urnas 

Local de entrega Nos  Locais  de  Armazenamento,  local  de  coleta  da
Etapa de Distribuição das Urnas. 

Responsável pela
entrega nos locais de

coleta

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

Responsável pela
recepção nos locais de

entrega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Locais de

Armazenamento da Zona Eleitoral. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada
o valor de R$ XX (XXXXX).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Considerando o valor acima mencionado, o valor total deste Contrato
perfaz a importância de R$_____(__________), sendo R$______(__________), para o primeiro turno
e R$______(__________), para o segundo turno, se houver.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos,
encargos trabalhistas, previdenciários e sociais e custos operacionais em geral.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, por turno de votação, no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, após o devido
atesto pela Gestão/Fiscalização, desde que os serviços estejam em conformidade
com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável à Contratada.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será realizado mediante ordem bancária de
crédito em favor  da Contratada,  que,  para tanto,  deverá fazer  constar  em sua
proposta seus dados bancários.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada
da documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para regulari-
zação, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação.

PARÁGRAFO QUARTO - Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO - O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tribu-
tos e as contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, modi-
ficada pela de nº 539, de 25/04/2005 e pela 706/2007.

PARÁGRAFO SEXTO - Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante pelo Re-
gime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela Microem-
presa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, mediante
comprovação da opção ou se encontre em uma das situações elencadas no art. 3º da IN SRF
nº 480/2004 e suas alterações posteriores.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de
emissão de notas fiscais.

PARÁGRAFO OITAVO  - 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 efe-
tivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplica-
ção da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:

EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – 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° 167864 (Pleitos Eleitorais) e
Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

                    CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da Contratada:

a) Efetuar a coleta dos itens conforme descrito em cada etapa, nos ho-
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rários e locais ajustados, em veículos utilizados exclusivamente para este
fim;
b) Fornecer recibo em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
discriminando as quantidades transportadas em cada etapa, no ato da co-
leta;
c) Entregar as urnas eletrônicas, volumes de cabinas de votação, volu-
mes de mídias de votação e volumes de materiais de apuração mediante
recibo, nos endereços relacionados pelo Contratante, exclusivamente aos
serventuários  devidamente  designados  pelo  Juiz  Eleitoral  da  respectiva
Zona, conforme descrito neste Termo de Referência;
d) Responder, na forma estabelecida no contrato, pelo inadimplemento
de cláusulas contratuais ou quando ocorrer avarias ocasionadas comprova-
damente por manuseio indevido no trajeto das urnas eletrônicas, mídias de
resultado e demais materiais, ou extravios, por culpa ou dolo da contrata-
da;
e) Adotar as cautelas necessárias para o manuseio e transporte dos
equipamentos; 
f) Cumprir as obrigações derivadas do contrato, quais sejam, encargos
previdenciários, obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comer-
ciais;
g) Cumprir as decisões emanadas da administração do Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Alagoas que visem ao fiel cumprimento do contrato. 
h) Implantar, de forma adequada, a supervisão dos serviços, de modo
a obter uma operação correta e eficaz; 
i)        Comunicar à Fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade de ca-
ráter urgente e prestar os esclarecimentos que a referida Fiscalização jul-
gar necessários;
j)       Fornecer ao contratante, em prazo não superior a 20 (vinte dias) após
a contratação, o plano logístico da distribuição das urnas eletrônicas, mí-
dias de resultado, materiais de votação e expediente;
k) Expor a logística dos trabalhos aos agentes da Justiça Eleitoral (ser-
vidores, Juízes e Membros do Tribunal), em momentos distintos, na forma
determinada pelo Contratante;
l)       Solicitar ao contratante os endereços dos locais de coleta e entrega
das urnas eletrônicas, por Zona e Seção Eleitoral, bem como a sua respec-
tiva quantidade, devendo ainda, a contratada requerer a lista supramenci-
onada em um prazo mínimo de 05 (cinco) dias que antecedam o transporte
das urnas eletrônicas, em função da probabilidade de haver mudanças nos
locais onde funcionarão as seções eleitorais;
m) Dispor de pelo menos um supervisor/coordenador na região para
atendimento à Zona Eleitoral, podendo este ser compartilhado com outras
zonas eleitorais, que possa intervir na logística direta de distribuição e re-
colhimento e que esteja desvinculado do quadro de motoristas e carrega-
dores; 
n) Munir os condutores dos veículos envolvidos na operação com apa-
relhos celulares, bem como todos os responsáveis nos locais de apoio, em
todas as sedes das Zonas Eleitorais. O uso dos telefones celulares, nos li-
mites da contratação, fica restrito ao recebimento de chamadas pagas na
sua origem, não se responsabilizando o Tribunal por qualquer ligação origi-
nada do aparelho durante o período da contratação ou mesmo recebida na
modalidade “a cobrar”; 
o) Fornecer ao TRE-AL uma relação contendo nome dos condutores e
identificação dos veículos (modelo, marca, ano de fabricação, placa) que
serão utilizados em cada etapa da operação. 
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p) Indicar  preposto,  a  quem a Fiscalização dirigir-se-á  para  resolver
questões vinculadas à execução dos serviços;
q) Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identifi-
cados.

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 OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a) Permitir o acesso dos empregados da contratada às suas dependências
para execução de serviços referentes ao objeto contratado, quando necessá-
rio;
b)  Prestar as informações e os esclarecimentos correlatos aos serviços,
que venham a ser solicitados pela Contratada;
c)  Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu
bom desempenho, segundo os princípios da eficiência e da eficácia;
d) Aceitar o preposto indicado pela contratada;
e) Observar as condições gerais de aceitação quanto a peso, dimensões e
outras estabelecidas pela Contratada;
e) Apresentar à Contratada cronograma para realização da coleta e da en-
trega das urnas eletrônicas, incluindo a indicação dos respectivos locais de
coleta e entrega;
f) Fornecer e emitir recibos discriminando a quantidade de urnas eletrôni-
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cas, mídias de resultado e materiais e que forem entregues à Contratada,
nos quais o signatário aporá por extenso o nome juntamente com o número
de um documento de identificação pessoal;
g) Fiscalizar, por meio dos Gestores designados pela Presidência, com apoio
da Fiscalização, a execução dos serviços. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

 A vigência do contrato será a partir da assinatura, até 31 de dezembro de 2020,
considerando o prazo para pagamento.

CLÁUSULA DEZ – 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 ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A Contratada estará sujeita às penalidades estabelecidas na legislação
que disciplina as licitações e contratações públicas (Leis nº 8.666/93 e 10.520/02),
nos seguintes termos:

a) Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93:
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a.1) O  atraso injustificado  no início da execução dos serviços sujeitará a
Contratada,  a  juízo  do  Contratante,  à  multa  de  5%  do  valor  total  do
contrato, por turno de votação. A execução terá início com a arrumação das
urnas para distribuição aos locais de votação.

a.2) O atraso injustificado, ou de justificativa não aceita pela Administra-
ção, em relação a coleta ou entrega dos itens contratados, em qualquer
etapa, sujeitará a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 2% sobre
preço unitário de coleta ou entrega do item, por tempo superior a 30 minu-
tos, incidindo em tantos quantos forem os volumes coletados ou entregues
em atraso, por turno de votação.

b) Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do
contrato, o Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades:

b.1) Advertência;

b.2) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial
do mesmo;
b.3) Suspensão temporária  de participar em licitação e impedimento de
contratar com o TRE-AL;
b.4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra-
ção Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderá a Administração considerar inexecução total ou
parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior
a 2 dias para as atividades preparatórias, 5 horas para as todas as etapas dos
serviços, à exceção da etapa II, cujo prazo será considerado para tanto se supe-
rior a 2 horas, na entrega, coleta ou na regularização de eventuais vícios.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar  documentação falsa,  ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas
neste edital e das demais cominações legais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As penalidades serão aplicadas na forma da
legislação específica e de acordo com as normas regulamentares da Secretaria
do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  assegurando-se  à  Contratada, em
qualquer hipótese, os benefícios da ampla defesa e do contraditório.

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.
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PARÁGRAFO SEXTO - A contratada, 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 8.666/93.

PARÁGRAFO OITAVO - Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à contratada.

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.

PARÁGRAFO TREZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente contratação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

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.

PARÁGRAFO 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 TREZE - 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 QUATORZE – DA GESTÃO CONTRATUAL E  FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A gestão do contrato ficará a cargo de servidores Leonardo Luiz dos
Santos  Pereira  e  Neilton  Souza  Silva  Júnior,  que  promoverão  o
acompanhamento da execução dos serviços, ficando a fiscalização a cargo dos
Chefes de Cartório ou outros servidores designados pela Presidência do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO  ÚNICO  -  À  Gestão  e  Fiscalização  do  contrato,  dentre  outras
atribuições previstas na Resolução nº 15.787/2017 ou outro instrumento legal
que a substitua, compete:

a) Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de entrega das ur-
nas eletrônicas, por Zona e Seção Eleitoral, pontos de transmissão
e juntas apuradoras.

b) Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for necessário
para viabilizar o pagamento na forma prevista no contrato.

c) Comunicar à Administração eventual descumprimento de cláusula
contratual.

d) Propor, de forma fundamentada, em caso de descumprimento de
cláusula contratual, as penalidades cabíveis.

CLÁUSULA QUINZE - 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.
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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 DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - 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 devidamente assinado.

                    Maceió, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL 
               Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

                Presidente 

Pela Empresa 
           

                    Representante da empresa
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ANEXO III

Pregão Eletrônico nº XX/2020

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de 
Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone 
Fax
E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim (  ) Não
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ANEXO IV

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS (modelo)

1º TURNO

Etapa 1 – Envio de Urnas e Cabinas de Votação

Descrição Tipo  do
transporte

Área Locais Média  de  Volumes
Por Local

Volumes Estimados Roteiros Valor Unitário Valor total

Distribuição  de  Urnas  e
Cabinas  de  Votação dos
Locais  de
Armazenamento para  os
Locais de Votação

Municipal Urbana 624 7,12 4,442 130 0,00 0,00

Rural 90 4,64 418 19 0,00 0,00

Intermunicipal Urbana 249 6,19 1.542 53 0,00 0,00

Rural 43 4,47 192   9 0,00 0,00

Total (Etapa 1) 0,00

Etapa 2 – Recolhimento de Envelopes

Descrição Tipo  do
transporte

Área Locais Média  de  Volumes
Por Local

Volumes Estimados Roteiros Valor Unitário Valor total

Recolhimento  de
Envelopes nos Locais de
Votação  para  entrega
nos  Pontos  de
Transmissão  e/ou  Juntas
Apuradoras

Cenário  1
(com  PTJE¹  e
com JA²)

Urbana 601 1,24 743 125 0,00 0,00

Rural 85 1,08 92 18 0,00 0,00

Cenário  2
(com  PTJE  e
sem JA²)

Urbana 151 1,83 277 31 0,00 0,00

Rural 29 2,00 58 6 0,00 0,00

Cenário  3
(sem  PTJE  e
sem JA)

Urbana 121 1,03 125 25 0,00 0,00

Rural 19 1,00 19 4 0,00 0,00

Total (Etapa 2) 0,00
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Etapa 3 – Recolhimento de Urnas

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de Volumes
Por Local

Volumes Estimados Roteiros Valor Unitário Valor total

Recolhimento de Urnas Municipal Urbana 624 6,12 3.817 130 0,00 0,00

Rural 90 3,64 328 19 0,00 0,00

Intermunicipal Urbana 249 5,19 1.293 53 0,00 0,00

Rural 43 3,47 149 9 0,00 0,00

Total (Etapa 3) 0,00

Fornecimento de Envelopes

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de Volumes
Por Local

Volumes Estimados Roteiros Valor Unitário Valor total

Fornecimento de
Envelopes³ para o PTJE e

JA

Tipo 1 NA 278 1,00  370 NA 0,00 0,00

Tipo 2 NA 1.036 1,00 1.250 NA 0,00 0,00

Total (Etapa 1) 0,00
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2º TURNO

Etapa 1 – Envio de Urnas e Cabinas de Votação

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de Volumes
Por Local

Volumes Estimados Roteiros Valor Unitário Valor total

Distribuição  de  Urnas  e
Cabinas  de  Votação dos
Locais  de
Armazenamento para  os
Locais de Votação

Municipal Urbana 230 7,17 1.649 48 0,00 0,00

Total (Etapa 1) 0,00

Etapa 2 – Recolhimento de Envelopes

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de Volumes
Por Local

Volumes Estimados Roteiros Valor Unitário Valor total

Recolhimento  de
Envelopes nos Locais de
Votação  para  entrega
nos  Pontos  de
Transmissão  e/ou  Juntas
Apuradoras

Cenário  1
(com  PTJE  e
com JA)

Urbana 230 1,56 359 48 0,00 0,00

Total (Etapa 2) 0,00

Etapa 3 – Recolhimento de Urnas

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de Volumes
Por Local

Volumes Estimados Roteiros Valor Unitário Valor total

Recolhimento de Urnas Municipal Urbana 230 6,17 1.418 48 0,00 0,00

Total (Etapa 3) 0,00
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Etapa 4 – Fornecimento de Envelopes

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de Volumes
Por Local

Volumes Estimados Roteiros Valor Unitário Valor total

Fornecimento de
Envelopes para o PTJE e

JA

Tipo 1 NA 118 1,00 126 NA 0,00 0,00

Tipo 2 NA 241 1,00 251 NA 0,00 0,00

Total (Envelopes) 0,00

Total 1º turno 0,00

Total 2º turno 0,00

Total Geral (1º e 2º Turno) 0,00

1) PJTE: Ponto de Transmissão da Justiça Eleitoral
2) JA: Junta Apuradoras
3) Envelopes: Quantidade total estimada é definida pela quantidade necessária a ser consumida por cada local de votação mais envelope reserva.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2020.
À AJ-DG, com a minuta de edital ajustada, em

virtude da juntada do Termo de Referência revisado.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 23/09/2020, às 08:01, 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
0768895 e o código CRC DA687137.
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PROCESSO : 0010887-75.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO DE ELEIÇÕES
ASSUNTO : ELEIÇÕES 2020. TRANSPORTE DE URNAS E MÍDIAS. MINUTA DE EDITAL.  

 

Parecer nº 1744 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Senhor Diretor-Geral,
 
 
Nesta AJ-DG, de volta, os presentes autos, após o

atendimento  das diligências formuladas  no item 6, do
Parecer nº 1.697 (0766326), o que resultou na minuta de
edital (0768894), alterada pela SLC.    

Assim, em complemento ao antedito  Parecer
nº 1.697 (0766326), esta Assessoria Jurídica, nos termos do
parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93,  aprova, em
face de sua regularidade jurídica,   a minuta do edital de
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do
tipo menor preço global  (0768894),   que visa à contratação
de empresa para  transporte de urnas eletrônicas, envelopes
para apuração, cabinas de votação, bem como o fornecimento
de envelopes, para as Eleições 2020, tudo de acordo com
requisição promovida pela Comissão de Eleições desta Corte.

      
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/09/2020, às 14:07, 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
0769171 e o código CRC 39E48EAA.

0010887-75.2019.6.02.8000 0769171v3
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CONCLUSÃO

Maceió, 23 de setembro de 2020.
Tendo em conta o Parecer 1744 (0769171), da

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, que aprovou a
minuta do edital de licitação na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço
global (0768894), que visa à contratação de empresa para 
transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração,
cabinas de votação, bem como o fornecimento de envelopes,
para as Eleições 2020, tudo de acordo com requisição
promovida pela Comissão de Eleições desta Corte, 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.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/09/2020, às 09:39, 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
0769237 e o código CRC E90E9F9E.
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PROCESSO : 0010887-75.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO DE ELEIÇÕES
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico.

 

Decisão nº 2281 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0769237.

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 para transporte de urnas
eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como
o fornecimento de envelopes, para as Eleições Municipais 2020, tudo
de acordo com requisição promovida pela Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI 
0768894, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 1.744 (0769171), em complemento ao Parecer
nº 1.697 (0766326), bem como pela Assessoria de Contas e Apoio à
Gestão - ACAGE, por meio do Parecer nº 1.708 (0767273) e demais
medidas cabíveis.
 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 24/09/2020, 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
0770130 e o código CRC E8D6A615.

0010887-75.2019.6.02.8000 0770130v4
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DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2020.
À SLC, para urgente divulgação do aviso do

certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/09/2020, 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
0770585 e o código CRC 8F770860.
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº 68/2020 Nº 68/2020

PROCESSO Nº 0010887-75.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 14 de outubro 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 para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração,
cabinas  de  votação,  bem  como  o  fornecimento  de  envelopes,  tudo  de  acordo  com
requisição promovida pela Comissão de Eleições desta Corte.

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

1- DO OBJETO 

1.1. O presente Pregão tem por  objeto  a  contratação de empresa para
transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como
o fornecimento de envelopes, 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 31
de dezembro de 2020, 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.

1

Edital do PE nº 68/2020 (0772775)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 712



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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 microem-
preendedor 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 pro-
cesso 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 ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administra-
tivas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e asses-
soramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hie-
rárquica 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 ane-
xos;

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

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

2
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e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalu-
bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-
dição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

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

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

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabi-
litado 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 Gover-
no 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 efe-
tuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, in-
clusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilida-
de 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 informa-
ção, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação

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

3
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5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomi-
tantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descri-
ção do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa do-
cumentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigi-
dos 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 do-
cumentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e traba-
lhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

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

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 en-
tre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimen-
tos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos obje-
tos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevale-
cerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no siste-
ma eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor global dos serviços por turno de eleição, em algarismo e por extenso,
sendo permitidas apenas duas casas após a vírgula;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especifi-
cações constantes nos anexos deste Edital.
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6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contra-
tada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos 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 Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao
erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na exe-
cução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

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 Edi-
tal, 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 definiti-
vo 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.
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7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL (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 dis-
puta “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, fin-
do 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 or-
denará 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 lici-
tantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lan-
ce 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, admi-
tir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fecha-
do atender às exigências de habilitação.
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7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrên-
cia ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Eco-
nomia;

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 recep-
ção 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. 

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 pro-
posta.

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 se-
guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvi-
mento 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.
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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 en-
caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

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 jul-
gamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classi-
ficada 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 Normati-
va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassifi-
cação. 

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 apre-
sentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo para a contratação o valor global por turno de eleição,  determinado
pela SEIC do TRE/AL, após efetuar pesquisa de mercado, sendo R$ 957.461,81
(novecentos  e  cinquenta  e  sete  mil,  quatrocentos  e  sessenta  e  um reais  e
oitenta e um centavos), para o 1º turno de eleição, e R$ 291.264,73 (duzentos e
noventa e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos),
para o 2º turno de eleição, resultando no montante de  R$ 1.248.726,54 (um
milhão,  duzentos  e  quarenta  e  oito  mil,  setecentos  e  vinte  e  seis  reais  e
cinquenta e quatro centavos), para contratação dos serviços.

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, ir-
risórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
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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 re-
nuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para afe-
rir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indí-
cios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realiza-
ção de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente po-
derá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas
de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital com-
plementar, 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 formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrôni-
co, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem preju-
ízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da
proposta.

8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e a Planilha de Formação de Preços, con-
forme modelo constante no Anexo IV, 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 III.

8.7.1.  Também deverá ser encaminhada pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Planilha de Formação
de Preços, constante do Anexo IV, devidamente preenchida.

8.8.                  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
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8.9. Havendo necessidade,  o  Pregoeiro  suspenderá a sessão,  informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subse-
quente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme dis-
posto no item 7.24.

8.11. 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 lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de san-
ção 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 pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de 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, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-
tado, 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 habili-
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tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

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 en-
caminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documen-
tação 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
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 re-
quisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvi-
da 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, ex-
ceto 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 com-
provada 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 habilita-
ção:

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;
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b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de docu-
mento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averba-
ção 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: de-
creto 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 apresenta-
ção de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social,  nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negati-
va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do lici-
tante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
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g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-
zenda 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 efei-
to de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente algu-
ma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a do-
cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-
trato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regulari-
zação 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 inscri-
ção nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresen-
tação do balanço patrimonial  e  das demonstrações contábeis do último
exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e tra-
balhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou em-
presa 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 imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tan-
ge à regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas de Pe-
queno 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 públi-
ca, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes re-
manescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, se-
guir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e tra-
balhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
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9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen-
tos exigidos,  o Pregoeiro suspenderá a  sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.

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
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es)
cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos re-
manescentes.

9.10.3. Qualificação técnica:

9.10.3.1. Atestado (ou declaração) de capacidade técnica, no mínimo
um, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público
ou  privado,  que  demonstre  aptidão  da  licitante  na  execução  de
atividades compatíveis com o objeto desta contratação.

a) a  comprovação  da  capacidade  técnica  solicitada  acima  deverá
contemplar a entrega, em um mesmo dia, de um quantitativo mínimo
de 40% (quarenta por cento) do quantitativo total de locais previsto,
ou seja,  entregas em pelo menos 412 (quatrocentos e doze)  locais
com endereços distintos em um mesmo dia. 

9.10.3.1.1. A comprovação acima visa garantir  que a empresa
possua experiência suficiente para gerir a frota necessária ao alcance
do  objeto  e  reduzir  ao  máximo  a  possibilidade  de  insucesso  na
execução da contratação. 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira:

9.10.4.1. Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor
exigido para a contratação.

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 de-
verá:

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 ven-
cedor, 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 con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, 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 uni-
tário  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, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os va-
lores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto des-
te Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o jul-
gamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-
lo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhis-
ta 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
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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 tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o re-
curso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr 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 de-
mais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarra-
zões 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 interessa-
dos, 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 anterio-
res à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o li-
citante declarado vencedor não assinar o contrato,  não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar 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.
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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 au-
toridade 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 realiza-
ção do certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deve-
rão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.-
br.

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 for-
mais 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 siste-
ma 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 especificações do objeto,
valor e prazo de pagamento, em conformidade com este edital. 
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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 E FISCALIZAÇÃO 

16.1.  A  GESTÃO  do  contrato  ficará  a  cargo  dos  servidores
Leonardo Luiz dos Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior, que promoverão
o acompanhamento da execução dos serviços, ficando a fiscalização a cargo
dos Chefes de Cartório ou outros servidores designados pela Presidência do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

16.2. À  Gestão  e  Fiscalização  do  contrato,  dentre  outras
atribuições previstas na Resolução nº 15.787/2017 ou outro instrumento legal
que a substitua, compete:

a) Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de en-
trega  das  urnas  eletrônicas,  por  Zona  e  Seção  Eleitoral,
pontos de transmissão e juntas apuradoras.
b) Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for
necessário para viabilizar o pagamento na forma prevista
no contrato.
c) Comunicar à Administração eventual  descumprimento
de cláusula contratual.
d)  Propor,  de  forma  fundamentada,  em  caso  de
descumprimento  de  cláusula  contratual,  as  penalidades
cabí, veis.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. A Contratada estará  sujeita  às penalidades estabelecidas na
legislação que disciplina as licitações e contratações públicas (Leis nº 8.666/93 e
10.520/02), nos seguintes termos:

17.1.1. Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93:

a)  O  atraso  injustificado  no  início  da  execução  dos  serviços  sujeitará  a
Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 5% do valor total do contrato, por
turno  de  votação.  A  execução  terá  início  com a  arrumação  das  urnas  para
distribuição aos locais de votação;

b) O atraso injustificado, ou de justificativa não aceita pela Administração, em
relação a coleta ou entrega dos itens contratados, em qualquer etapa, sujeita-
rá a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 2% sobre preço unitário de
coleta ou entrega do item, por tempo superior a 30 minutos, incidindo em tan-
tos quantos forem os volumes coletados ou entregues em atraso, por turno de
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votação.

17.2. 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 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.

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

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

17.5. Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial
do contrato, o Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades: 

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor re-
manescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do
mesmo;
c)  Suspensão  temporária  de  participar  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com o TRE-AL;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
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Pública.

17.6. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial
do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 2
(dois) dias para as atividades preparatórias, 5 horas para as todas as etapas
dos serviços, à exceção da etapa II, cujo prazo será considerado para tanto se
superior a 2 horas, na entrega, coleta ou na regularização de eventuais vícios.

17.7. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

17.8.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

17.9. 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.

17.10.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

17.11.          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.

17.12. 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. 

17.13. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

17.14. 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.

17.15 O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

17.16. O período de atraso será contado em dias corridos.
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17.17. 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.

17.17.1. 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.

17.18. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

17.19. 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 efetuado, por turno de votação, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura,
após o devido atesto pela Gestão/Fiscalização, desde que os serviços estejam em
conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável
à Contratada.

18.2. O  pagamento  será  realizado  mediante  ordem  bancária  de
crédito em favor da Contratada, que, para tanto, deverá fazer constar em sua
proposta seus dados bancários.

18.3. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto
pendente de liquidação qualquer  obrigação financeira que lhe for  imposta,  em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a pedido de
reajustamento de preços ou correção monetária. 

18.4. Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas.

18.5. 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.

18.6. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

18.7. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.
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18.8. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, alocados
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 (Julgamento de
Causas e Gestão Administrativas) -  Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).

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.

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.
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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 públi-
ca observarão o horário de Brasília – DF.

23.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar er-
ros 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, atribu-
indo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interes-
se 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 cus-
tos, 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.
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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 24.11, 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 I-B – Endereços dos Locais de Armazenamento;
ANEXO I-C – Locais de votação por município;
ANEXO I-D - Relação de Pontos de Transmissão–entrega de Envelopes Tipo
1; 
ANEXO I-E – Relação de Juntas Apuradoras – entrega de Envelopes Tipo 2;
ANEXO I-F – Distribuição de envelopes nas sedes dos cartórios eleitorais;
ANEXO I-G –  Planejamento logístico – Distribuição de urnas e cabinas de
votação;
ANEXO I-H – Detalhamento do roteiro;
ANEXO II – Minuta de Contrato;
ANEXO III - Modelo de Planilha para contratação;
ANEXO IV – Planilha de Formação de Preços (modelo).

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, 25 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  em-
presa para transporte de urnas eletrônicas, envelopes
para apuração, cabinas de votação e fornecimento de
envelopes, conforme definido neste Termo de Referên-
cia. 

2. Quantidades estimadas Conforme descritas neste Termo de Referência.

3. Especificação do Objeto Conforme descritos neste Termo de Referência.

4. Justificativa Atender a necessidade logística de transporte de
urnas, material de apuração e demais materiais relativos às
eleições de 2020.

5. Prazos Conforme descritos neste Termo de Referência.

6. Classificação Orçamen-
tária

Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n.º 059583
(Pleitos Eleitorais).

7. Locais Conforme descritos neste Termo de Referência.

8. Unidade Gestora/ Fiscal-
izadora

Gestão: A Cargo dos  servidores  Leonardo  Luiz
dos Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior.

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

Maceió – AL, 22 de setembro de 2020.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Leonardo Luiz dos Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior 
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação  de  empresa(s)  especializada(s)  para  realização  dos
serviços abaixo descritos:

1. transporte das caixas de urnas eletrônicas e de cabinas de votação dos lo-
cais de armazenamento (anexo I-B) para os respectivos locais de votação
(anexo I-C); 

2. coleta de envelopes nos locais de votação (anexo I-C), para entrega nos
Pontos de Transmissão (anexo I-D) e/ou Juntas Apuradoras (anexo I-E), con-
forme o caso;

3. coleta das urnas eletrônicas nos locais de votação (anexo I-C) para re-
torno aos locais de armazenamento (anexo I-B); e 

4. fornecimento de envelopes para o transporte das mídias e materiais de apu-
ração, conforme quantitativos relacionados no anexo I-F.

2. DAS DEFINIÇÕES

Visando a melhor compreensão dos termos utilizados, empregamos
as seguintes definições:

� município-sede:  município  onde  está  localizado  o  cartório  da  respectiva
zona eleitoral;

� município-termo: demais municípios pertencentes à jurisdição de uma zona
eleitoral;

� material de seção eleitoral: cadernos de votação, canetas, folhas de papel,
formulários,  almofadas para  carimbo,  recibos,  sacos plásticos,  envelopes
etc;

� volume de material de apuração: boletins de urna, relatório de zerésima,
boletins de justificativa e ata da seção eleitoral, acondicionado em envelope
próprio e lacrado;

� volume de mídia de resultado: Mídias de Resultado (MR) contendo arquivos
gerados pela urna eletrônica da seção eleitoral, acondicionado em envelope
próprio e lacrado;

� volume de cabinas: cabinas de votação acondicionadas em volumes úni-
cos de até 21 unidades; 

� ponto de transmissão: local utilizado para transmissão dos arquivos de
resultado extraídos das urnas eletrônicas e armazenados nas Mídias de
Resultado;

� transporte municipal: trajeto realizado dentro do próprio município, con-
siderando origem e destino. Neste contrato será, geralmente, o trans-
porte entre o local de votação e o ponto de transmissão/junta apurado-
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ra/local de armazenamento localizado no mesmo município; 

� transporte intermunicipal:  trajeto realizado dentro da mesma unidade
federativa, mas com municípios de origem e destino diferentes. Neste
contrato geralmente o transporte realizado entre os locais de votação e
pontos de transmissão/juntas apuradoras/locais de armazenamento em
municípios distintos.

3 . DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços de distribuição serão realizados em três etapas: 

• 1 - Distribuição de urnas e cabinas — coleta das urnas eletrônicas e cabi-
nas nos Locais de Armazenamento para entrega nos Locais de Votação.
Esse transporte será municipal, para os municípios onde existem Locais
de Armazenamento, ou intermunicipal, para os municípios sem Local de
Armazenamento; 

• 2 - Recolhimento de envelopes — coleta de envelopes lacrados nos Lo-
cais de Votação para entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas
Apuradoras, conforme o caso, podendo ainda esse transporte ser muni-
cipal, intermunicipal ou ambos (municipal seguido de intermunicipal); 

• 3 - Recolhimento de urnas — recolhimento das urnas eletrônicas nos Lo-
cais de Votação para entrega nos Locais de Armazenamento, etapa in-
versa à etapa 1, de distribuição. 

Momentos: 

1º Turno e 2º Turno, se houver (somente Capital): 

• Distribuição de urnas e cabinas: véspera da Eleição; 

• Recolhimento de envelopes: dia da Eleição, após o término da votação;

• Recolhimento de urnas: dia da Eleição, após o término da votação e      re-
colhimento dos envelopes. 

3.1. PRIMEIRA ETAPA – DISTRIBUIÇÃO DE URNAS E CABINAS 
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Objetivo
Recolhimento  das  urnas  eletrônicas  e  cabinas  de
votação  nos  Locais  de Armazenamento para  entrega
nos Locais de Votação, de acordo com os quantitativos
estimados no Anexo I-B. 

Data do recolhimento do
material

Véspera das Eleições, 1º e 2º Turno, se houver (so-
mente na Capital).

Horário

1.  Conforme Anexo I-G, mediante reunião entre o Chefe de
Cartório e representante da contratada, sendo recomendado a
distribuição entre às 8h e 14h. 
2.  Poderá haver  modificações,  neste  caso,  de acordo
com o planejamento logístico do Cartório  Eleitoral,  a
ser antecipadamente apresentado  na forma do Anexo I
à  Gestão  do  Contrato,  aprovado  e  entregue  à  Con-
tratada, respeitando-se
o  limite  de  6(seis)  horas  para  a  conclusão  da  dis-
tribuição de urnas, uma vez iniciada a operação.

Locais de coleta

Nos locais de armazenamento definidos pelas zonas
eleitorais,  conforme  relação  contida  no  Anexo  I-B,
podendo sofrer alterações pontuais que serão, dev-
ida e oportunamente, comunicadas quando da sua
ocorrência à contratada, pela Gestão contratual.

Local de entrega

Nos locais  de  votação,  segundo as  quantidades  esti-
madas no Anexo I-C e que serão atualizadas e forneci-
das à contratada em formato final, em até 30 dias antes da
realização do 1º turno, podendo sofrer alterações pontuais,
em razão de caso fortuito ou força maior, que serão devida e
oportunamente  comunicadas  quando  de  sua  ocorrência  à
contratada, pela Gestão Contratual.

Responsável pela
entrega nos locais de

coleta

Servidor  do  Cartório  Eleitoral  ou  do  TRE-AL,  bem
como pessoal  autorizado  pela  Justiça  Eleitoral,  nos
Locais de Armazenamento da Zona Eleitoral. 

Responsável pela
recepção nos locais de

entrega

Coordenadores de local  ou pessoal  autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 
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3.2. SEGUNDA ETAPA: RECOLHIMENTO DE ENVELOPES 

Objetivo
Coleta  de  envelopes,  para  entrega  nos  Pontos  de
Transmissão e/ou Juntas Apuradoras. 

Data Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (somente
Capital). 

Horário
Com início às 17h e 15min e prazos de entrega con-
forme abaixo: Transporte municipal: 1 hora, contada
a partir do recolhimento; Transporte intermunicipal:
2 horas, contada a partir do recolhimento do último
envelope  do  município  de  origem;  O  Cartório
Eleitoral  poderá  se  valer  de  aplicativos  de  men-
sagem ou SMS para registrar o término da votação
de cada Local de Votação, e assim também notificar
à empresa, onde esta terá, a partir de então, 30 min
para recolhimento dos envelopes daquele Local de
Votação,  devendo  essa  opção  ser  ajustada  com a
empresa, conforme reunião prévia. 

Local de recolhimento Locais  de  votação,  conforme  locais  de  entrega  da
etapa anterior.

Local de entrega Conforme logística do Cartório Eleitoral, o endereço de
entrega poderá ser  em um Ponto  de Transmissão no
próprio município ou em município distinto pertencente
à Zona  Eleitoral,  e/ou Junta  Apuradora,  localizada  no
próprio município ou em município pertencente à Zona
Eleitoral, conforme cenários abaixo. 
Cenário 1. Para os municípios onde haja Ponto de Trans-
missão e Junta Apuradora, mas em endereços distintos,
deverão ser entregues primeiro os envelopes destina-
dos aos Ponto de Transmissão (transporte municipal) e
em seguida os envelopes destinados à Junta Apuradora
(transporte  municipal),  sendo  utilizado  para  tanto  o
mesmo veículo; 
Cenário 2. Para municípios onde haja Pontos de Trans-
missão mas não haja Junta Apuradora deverão ser en-
tregues os envelopes destinados ao Ponto de Transmis-
são (transporte municipal) e em seguida os envelopes
da Junta Apuradora (transporte intermunicipal); 
Cenário  3.  Para  municípios  onde  não  haja  Ponto  de
Transmissão  todos  os  envelopes  serão  entregues  em
ponto  de  transmissão  (transporte  intermunicipal)
seguido  de  entrega  dos  demais  envelopes  na  junta
eleitoral (transporte intermunicipal) ou então todos os
envelopes  serão  entregues  diretamente  na  junta
eleitoral (transporte intermunicipal). 

Responsável pela en-
trega nos locais de coleta

Coordenadores de local  ou pessoal  autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 
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Responsável pela re-
cepção nos locais de

entrega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Pontos de
Transmissão e Juntas Apuradoras da Zona Eleitoral. 

3.2.1. ESPECIFICIDADES DA ETAPA DE RECOLHIMENTO DE ENVELOPES

Para  os  transportes  municipais.  A  empresa  deverá  fazer  tantos  trajetos  quanto
forem  necessários  entre  os  Locais  de  Votação  e  o  Ponto  de  Transmissão/Junta
Apuradora, de forma a evitar a utilização de roteiros preestabelecidos fixos e que
dificultem ou atrasem o processamento de resultados. Deverá ser respeitado, no
entanto, o limite de 1 (um) recolhimento por Local de Votação.

Para  os  transportes  municipais  seguidos  de  transporte  intermunicipal.  Nos
municípios  onde  a  empresa  fizer  uso  de  mais  de  um  veículo,  o  transporte
intermunicipal  poderá ser  feito  em veículo  único,  ou  seja,  com “transbordo” de
envelopes entre os veículos do município  de origem, para concentração em um
único  transporte  com  destino  ao  Ponto  de  Transmissão  e/ou  Junta  Apuradora,
devendo porém o “transbordo” ocorrer em um Ponto de Transmissão, acompanhado
por servidor da Justiça Eleitoral ou designado pelo Juiz Eleitoral. 

3.2.2. EXEMPLOS DE CENÁRIOS

Cenário  1 – Maceió  -  Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação
próximos  ao  Ponto  de  Transmissão  do  Grupo  Escolar  Tavares  Bastos  (conforme
definido pelo Cartório Eleitoral), entrega de parte de envelopes no Tavares Bastos e
em  seguida  entrega  dos  demais  envelopes  na  Junta  Apuradora  (deslocamento
municipal com parada). 

Cenário 2 – Jaramataia – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação
do  município  de  Jaramataia  e  entrega  de  parte  desses  envelopes  no  Ponto  de
Transmissão, no próprio município, e em seguida concentração dos envelopes em um
único veículo para deslocamento para a sede do Cartório Eleitoral (Girau do Ponciano)
para  entrega  dos  demais  envelopes  (deslocamento  municipal,  seguido  de
deslocamento intermunicipal). 

Cenário 3 – Cajueiro – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de
Cajueiro  e  em  seguida  deslocamento  para  a  Junta  Apuradora,  em  Viçosa
(deslocamento intermunicipal). 

Cenário  4 –  Tanque d’Arca –  Recolhimento  de  todos  os  envelopes  dos  Locais  de
Votação  de  Tanque  d’Arca  e  deslocamento  para  o  Ponto  de  Transmissão  em
Maribondo  (transporte  intermunicipal),  e  em  seguida  deslocamento  para  a  Junta
Apuradora em Boca da Mata (deslocamento intermunicipal continuado). 

3.3. TERCEIRA ETAPA: RECOLHIMENTO DE URNAS

Objetivo  Recolhimento das urnas eletrônicas.
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Data Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (somente
Capital) 

Horário

Com início às 17h e 30min e término até 4 horas após o
encerramento  da  votação  no  respectivo  local  de
votação,  aferidos  conforme  início  da  etapa  anterior
(Recolhimento de Envelopes).

Local  de  recolhi-
mento

Locais  de  Votação,  local  de  entrega  da  Etapa  de  Dis-
tribuição das Urnas 

Local de entrega
Nas juntas apuradoras ou pontos de transmissão, con-
forme o caso.Nos Locais de Armazenamento, local de coleta
da Etapa de Distribuição das Urnas 

Responsável  pela
entrega nos locais
de coleta

Coordenadores  de  local  ou  pessoal  autorizado  pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

Responsável  pela
recepção  nos  lo-
cais de entrega

Servidor  do  Cartório  Eleitoral  ou do TRE-AL,  bem como
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Locais de Ar-
mazenamento da Zona Eleitoral. 

4. DA REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO E AJUSTES DA LOGÍSTICA

A empresa deverá, em até 6 dias antes da eleição (segunda-feira antes da eleição,
seja primeiro ou segundo turno), reunir-se com o Chefe de Cartório para apresentar e
discutir o plano logístico de distribuição e recolhimento das urnas. 

Deverão  estar  presentes  todos  os  condutores  (de  todas  as  etapas  abrangidas)
envolvidos na operação e o representante designado pela empresa. 

Deverão ser apresentados os respectivos veículos que serão utilizados, momento esse
que  os  chefes  de  cartório  poderão  apontar  alguma  irregularidade  e  solicitar  a
substituição,  tendo  a  empresa  24h  para  apresentar  novo  veículo.  No  caso  de
impossibilidade de participação do  representante este poderá ser substituído (com
ausência  devidamente  justificada  e  aval  da  empresa)  por  algum  dos  condutores
envolvidos  na  operação,  que nessa situação assumirá a  condição de preposto  da
empresa. 

Deverão ser detalhados (em relação à distribuição) horários, localização dos locais de
votação, responsáveis nos locais de votação, ordem de entrega em cada município,
horário de início da operação de coleta, horário de início da operação de distribuição,
horário de início da entrega em cada município, estimativa de horário para cada local
de votação (de forma a evitar espera excessiva pelos supervisores de locais), recibos
de controle de entrega;  e em relação ao recolhimento de envelopes e urnas,  pós
eleição,  horário  de  início  do  recolhimento,  trajetos  a  serem  observados,  prazo
esperado de entrega, entre outros assuntos pertinentes. 

Deverá ser lavrado PLANEJAMENTO LOGÍSTICO - DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DE
URNAS, MÍDIAS E DOCUMENTOS (conforme modelo do Anexo G), acompanhado do
detalhamento do roteiro (Anexo H) e assinado pelos participantes para arquivamento
e posterior consulta, caso demandado. 
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5. DO FORNECIMENTO E DOS QUANTITATIVOS DE ENVELOPES DE SEGURANÇA 

A empresa  deverá fornecer  os  envelopes  necessários  ao transporte  dos  volumes
definidos no Termo de Referência para cada turno, conforme quantitativos previstos
no anexo V, na sede de cada zona eleitoral, até 6 dias antes da eleição, seja 1º ou 2º
Turno, se houver. 

5.1 ESPECIFICAÇÕES DOS ENVELOPES DE SEGURANÇA

Os envelopes fornecidos deverão possuir: 

▪ Dimensões mínimas de 32 x 40cm; 
▪ Sistema  de  fecho  rápido,  sem  necessidade  de  uso  de  outros  materiais  ou
ferramentas para lacração; 
▪ Recibo destacável, sem a necessidade de uso de outros materiais ou ferramentas
para remoção; 

E deverão ser: 
▪ opacos; 
▪ preferencialmente de cores diferentes, após consultada a gestão acerca das cores a
serem adotadas, conforme quantitativos definidos para Pontos de Transmissão e Junta
Apuradora; 
° confeccionados em material impermeável;
▪ resistentes a rasgo e à punctura. 

6. DO VALOR ESTIMADO PARA TRANSPORTE DE QUANTITATIVOS NÃO PREVISTOS:

Estima-se  o  valor  equivalente  ao  percentual  de  1%(um  por  cento)  do  quantum
previsto  para  a  prestação  de  serviços,  tomando-se  por  base  os  quantitativos
apurados pelo TRE até o dia 1º de setembro de 2020, para o pagamento de eventuais
quantitativos não estimados em cada uma das etapas previstas. 

7. DADOS FÍSICOS E/OU VALORES DOS ITENS

DESCRIÇÃO
MEDIDAS
(A x L x P)

cm

PESO MÉDIO
VOLUME

VALOR
UNITÁRIO(*)

CAIXA DE URNA
2009

       24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA
2010

      24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA
2013

      24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

CAIXA DE URNA
2015

     24 / 53 / 43 12 Kg 1.214,58

MÍDIA DE VOTAÇÃO - - 22,60

CABINAS (21
UNIDADES)

      21 / 46 / 100 12,4 Kg -
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8. VEÍCULO APROPRIADO PARA TRANSPORTE 

8.1 PARA AS ETAPAS ENVOLVENDO TRANSPORTE DE URNAS

Para as etapas envolvendo transporte de urnas (distribuição e recolhimento)
deverão ser observado as seguintes condições: 

• O transporte deverá ser executado em veículos do tipo utilitário (furgão,
van ou de carga) ou mini caminhões do tipo baú, conforme necessidade, sen-
do esses veículos necessariamente fechados; 

• Deverão ser removidos os bancos de passageiros para melhor acomodação
das urnas; 

• Os veículos deverão dispor de condutor, auxiliar de carregamento e carri-
nho para transporte; 

• Os condutores deverão estar munidos de aparelho celular, para recebimen-
to de ligações ou contatos de forma a efetuar o acompanhamento da opera-
ção e propor ajustes pontuais; 

• Deverá ser utilizado ao menos um veículo por zona e município; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com contratos
vigentes com órgãos dos governos, sejam eles nas esferas municipais, esta-
duais ou federais; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com caracteri-
zação ou adesivação relacionada a empresas particulares e/ou político-parti-
dárias. 

8.2. PARA AS ETAPAS ENVOLVENDO TRANSPORTE DE ENVELOPES

Para as etapas de transporte de envelopes deverão ser observadas as se-
guintes condições: 

• O transporte deverá ser executado em veículo tipo médio ou moto (nesse
caso  com  acessórios  adequados  para  transporte),  distinto  do  veículo  de
transporte das urnas; 

• Os condutores deverão estar munidos de aparelho celular, para recebimen-
to de ligações ou contatos de forma a efetuar o acompanhamento da opera-
ção e propor ajustes pontuais; 

• Deverá ser utilizado ao menos um veículo por zona e município; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com contratos
vigentes com órgãos dos governos, sejam eles nas esferas municipais, esta-
duais ou federais; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com caracteri-
zação ou adesivação relacionada à empresas particulares e/ou político-parti-
dárias.

9. DOCUMENTAÇÃO
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Todos os procedimentos deverão ser documentados mediante recibo. 

10. DAS OBRIGAÇÕES

 10.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

• Efetuar a coleta dos itens conforme descrito em cada etapa, nos horários e locais
ajustados, em veículos utilizados exclusivamente para este fim. 

• Fornecer recibo em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, discriminando as
quantidades transportadas em cada etapa, no ato da coleta.

• Entregar as urnas eletrônicas, volumes de cabinas de votação, volumes de mídias de
votação  e  volumes  de  materiais  de  apuração  mediante  recibo,  nos  endereços
relacionados  pelo  Contratante,  exclusivamente  aos  serventuários  devidamente
designados pelo Juiz Eleitoral da respectiva Zona, conforme descrito neste Termo de
Referência. 

• Responder, na forma estabelecida no contrato, pelo inadimplemento de cláusulas
contratuais ou quando ocorrer avarias ocasionadas comprovadamente por manuseio
indevido no trajeto das urnas eletrônicas, mídias de resultado e demais materiais, ou
extravios, por culpa ou dolo da contratada. 

• Adotar as cautelas necessárias para o manuseio e transporte dos equipamentos. 

• Cumprir as obrigações derivadas do contrato, quais sejam, encargos previdenciários,
obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. • Cumprir as decisões
emanadas da administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que visem ao
fiel cumprimento do contrato.

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

• Comunicar à Fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos que a referida Fiscalização julgar necessários. 

• Fornecer  ao  contratante,  em  prazo  não  superior  a  20  (vinte  dias)  após  a
contratação,  o  plano  logístico  da  distribuição  das  urnas  eletrônicas,  mídias  de
resultado, materiais de votação e expediente. 

• Expor a logística dos trabalhos aos agentes da Justiça Eleitoral (servidores, Juízes e
Membros  do  Tribunal),  em  momentos  distintos,  na  forma  determinada  pelo
Contratante. 

• Solicitar  ao contratante os  endereços dos locais de coleta e entrega das urnas
eletrônicas,  por  Zona  e  Seção  Eleitoral,  bem como a  sua  respectiva  quantidade,
devendo ainda, a contratada requerer a lista supramencionada em um prazo mínimo
de 05 (cinco) dias que antecedam o transporte das urnas eletrônicas, em função da
probabilidade de haver mudanças nos locais onde funcionarão as seções eleitorais.
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• Dispor de pelo menos um supervisor/coordenador na região para atendimento à
Zona Eleitoral,  podendo  este  ser  compartilhado  com outras  zonas  eleitorais,  que
possa  intervir  na  logística  direta  de  distribuição  e  recolhimento  e  que  esteja
desvinculado do quadro de motoristas e carregadores; 

• Munir os condutores dos veículos envolvidos na operação com aparelhos celulares,
bem como todos os responsáveis nos locais de apoio, em todas as sedes das Zonas
Eleitorais. O uso dos telefones celulares, nos limites da contratação, fica restrito ao
recebimento de chamadas pagas na sua origem, não se responsabilizando o Tribunal
por  qualquer  ligação  originada do  aparelho durante  o  período  da  contratação  ou
mesmo recebida na modalidade “a cobrar”. 

• Fornecer ao TRE-AL uma relação contendo nome dos condutores e identificação dos
veículos (modelo,  marca, ano de fabricação, placa)  que serão utilizados em cada
etapa da operação. 

• Indicar  preposto,  a  quem  a  Fiscalização  dirigir-se-á  para  resolver  questões
vinculadas à execução dos serviços. 

• Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados 

10.2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

• Permitir  o  acesso  dos  empregados  da  contratada  às  suas  dependências  para
execução de serviços referentes ao objeto contratado, quando necessário. 

• Prestar as informações e os esclarecimentos correlatos aos serviços, que venham a
ser solicitados pela Contratada. 

• Assegurar-se  da  boa  prestação  dos  serviços,  verificando  sempre  o  seu  bom
desempenho, segundo os princípios da eficiência e da eficácia. • Aceitar o preposto
indicado pela contratada.

• Observar  as  condições  gerais  de aceitação quanto a peso,  dimensões  e  outras
estabelecidas pela Contratada. 

• Apresentar à Contratada cronograma para realização da coleta e da entrega das
urnas eletrônicas, incluindo a indicação dos respectivos locais de coleta e entrega.

• Fornecer e emitir recibos discriminando a quantidade de urnas eletrônicas, mídias
de resultado e materiais e que forem entregues à Contratada, nos quais o signatário
aporá  por  extenso  o  nome  juntamente  com  o  número  de  um  documento  de
identificação pessoal. 

• Fiscalizar,  por  meio  dos  Gestores  designados  pela  Presidência,  com  apoio  da
Fiscalização, a execução dos serviços. 

11. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A gestão do contrato ficará a cargo de servidores Leonardo Luiz dos Santos Pereira e
Neilton Souza  Silva  Júnior,  que promoverão  o  acompanhamento  da  execução dos
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serviços, ficando a fiscalização a cargo dos Chefes de Cartório ou outros servidores
designados pela Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

À Gestão e Fiscalização do contrato, dentre outras atribuições previstas na Resolução
nº 15.787/2017 ou outro instrumento legal que a substitua, compete: 

▪ Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de entrega das urnas eletrônicas,
por Zona e Seção Eleitoral, pontos de transmissão e juntas apuradoras. 

▪ Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for necessário para viabilizar o
pagamento na forma prevista no contrato. 

▪ Comunicar à Administração eventual descumprimento de cláusula contratual. 

▪ Propor,  de  forma  fundamentada,  em  caso  de  descumprimento  de  cláusula
contratual, as penalidades cabíveis. 

12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa deverá apresentar atestado (ou declaração) de capacidade técnica, no
mínimo um, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que demonstre aptidão da licitante na execução de atividades compatíveis
com o objeto desta contratação. 

a)  a  comprovação  da  capacidade  técnica  solicitada  acima  deverá  contemplar  a
entrega, em um mesmo dia, de um quantitativo mínimo de 40% (quarenta por cento)
do  quantitativo  total  de  locais  previsto,  ou  seja,  entregas  em  pelo  menos  412
(quatrocentos e doze) locais com endereços distintos em um mesmo dia.

A comprovação acima visa garantir que a empresa possua experiência suficiente para
gerir a frota necessária ao alcance do objeto e reduzir ao máximo a possibilidade de
insucesso na execução da contratação. 

13. DO VALOR DA PROPOSTA

A empresa deverá enviar proposta conforme Anexo IV. 

Para  elaboração  da  proposta  deverá  efetuar  seus  estudos  analisando  os  dados
relativos aos Locais de Armazenamento (Anexo I-B), Locais de Votação (Anexo I-C),
Pontos de Transmissão (Anexo I-D), Juntas Apuradoras (Anexo I-E) e quantidade de
Envelopes por tipo e por Zona (Anexo I-F), levando em consideração que na hipótese
de 2º turno esse ocorrerá somente em Maceió (1ª, 2ª, 3ª, 33ª e 54ª Zonas Eleitorais). 

Com base nesses estudos a empresa deverá estimar a quantidade de roteiros para
cumprimento  do  objeto,  em  suas  diversas  etapas,  considerando  a  categoria  (se
municipal ou intermunicipal e se urbana ou rural). 

O  modelo  de  Planilha  de  Formação de Preços  (Anexo  IV)  apresenta  quantitativos
estimados  de  roteiros  com  base  na  quantidade  de  Locais  de  Votação  de  cada
Município  e  que  deverá  ser  conferida  pelo  licitante  e  avaliada  quanto  à
adequabilidade desses quantitativos, sendo essa coluna de livre preenchimento. 
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Após  identificação  da  quantidade  de  roteiros  a  empresa  deverá  precificar  esses
roteiros, por meio de preço médio por categoria, onde esse valor será utilizado no
caso de acréscimos/supressões ou de possíveis aplicações de sanções em razão de
inexecução parcial do contrato. 

A  precificação  dos  envelopes  se  dará  por  unidade  e  será  contabilizada  por
necessidade dos Locais de Votação mais quantitativo reserva, e o pagamento será
efetuado mediante comprovação dos quantitativos entregues nos Cartórios Eleitorais.

A quantidade de roteiros (por categoria) e envelopes (por tipo) poderá sofrer variação
conforme  ajustes  a  serem  efetuados  pelos  Cartórios  Eleitorais  em  razão  de
Transferência  Temporária  de Eleitores  de Ofício,  Agregações de Seções,  Alocações
Provisórias e acréscimo/supressão de Pontos de Transmissão Remotos, onde, nesses
casos, haverá alteração dos quantitativos por categoria passando os locais envolvidos
a integrarem ao somatório da nova categoria assumida e deduzida da categoria da
situação anterior. 

Após a assinatura do Contrato a empresa deverá detalhar e fornecer tabela com o
quantitativo  de  roteiros  estimados  na  proposta,  que  será  retificado/ratificado  na
oportunidade da reunião com o Cartório Eleitoral, conforme previsão do item 4 deste
Termo de Referência.

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A Contratada estará sujeita às penalidades estabelecidas na legislação que disciplina
as licitações e contratações públicas (Leis nº 8.666/93 e 10.520/02), nos seguintes
termos: Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93: 

• O atraso injustificado no início da execução dos serviços sujeitará a Contratada, a
juízo do Contratante, à multa de 5% do valor total do contrato, por turno de votação.
A execução terá início com a arrumação das urnas para distribuição aos locais de
votação. 

• O atraso injustificado, ou de justificativa não aceita pela Administração, em relação
a coleta ou entrega dos itens contratados, em qualquer etapa, sujeitará a Contratada,
a juízo do Contratante, à multa de 2% sobre preço unitário de coleta ou entrega do
item,  por  tempo  superior  a  30  minutos,  incidindo  em  tantos  quantos  forem  os
volumes coletados ou entregues em atraso, por turno de votação. 

Nos  termos  do  art.  87  da  Lei  nº  8.666/93,  pela  inexecução  total  ou  parcial  do
contrato, o Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades: 

• Advertência. 

• Multa  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  integral  do  contrato  ou  do  valor
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do mesmo.

• Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o
TRE-AL. 

• Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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• Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para
imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 2 dias para as atividades
preparatórias, 5 horas para as todas as etapas dos serviços, à exceção da etapa II,
cujo prazo será considerado para tanto se superior a 2 horas, na entrega, coleta ou
na regularização de eventuais vícios. 

• As penalidades serão aplicadas na forma da legislação específica e de acordo com
as normas regulamentares da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
assegurando-se à Contratada, em qualquer hipótese, os benefícios da ampla defesa e
do contraditório. 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, por turno de votação, no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis,  contados  do  recebimento  da  Nota  Fiscal/Fatura,  após  o  devido  atesto  pela
Gestão/Fiscalização,  desde  que  os  serviços  estejam  em  conformidade  com  as
exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável à Contratada. 

O  pagamento  será  realizado  mediante  ordem  bancária  de  crédito  em  favor  da
Contratada,  que,  para  tanto,  deverá  fazer  constar  em  sua  proposta  seus  dados
bancários. 

Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer  obrigação  financeira  que  lhe  for  imposta,  em virtude de  penalidade  ou
inadimplência, sem que isso gere direito a pedido de reajustamento de preços ou
correção monetária. 

16. VIGÊNCIA

O prazo de vigência contará desde a assinatura do contrato até o dia 31 de dezembro
de 2020, ou, antes com a solução de todas as obrigações contratuais das partes. 

15. ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão à conta do Orçamento
das Eleições 2020, 000421-Ação Pleitos Eleitorais.
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         ANEXO I-B

            ENDEREÇOS DOS LOCAIS DE ARMAZENAMENTO  

ZE Município                   Endereço    Referência Urnas

1 MACEIÓ AVENIDA  FERNANDES  LIMA,  3487,
FAROL, 57057000

Sede  do  Cartório  da
01ª ZE 

271

2 MACEIÓ AVENIDA  FERNANDES  LIMA,  3487,
FAROL, 57052000

Sede  do  Cartório  da
02ª ZE 

381

3 MACEIÓ AV  FERNANDES  LIMA,  3487,  FAROL,
57057900

Sede  do  Cartório  da
03ª ZE 

310

5 VIÇOSA RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO,
57700000

Sede do Cartório da    05ª
ZE 

103

6 ATALAIA AV  PEDRO  PEREIRA  ACIOLI,  SN,  JOSE
PAULINO, 57690000

Sede  do  Cartório  da
06ª ZE 

109

7 CORURIPE
RUA  C,  N.  167,  CONJ.  HABIT.  RUBENS
WANDERLEY, COM. TERCIO VANDERLEY,
COMENDADOR  TERCIO  WANDERLEY,
57230000

Sede do Cartório da 07ª
ZE 

106

8 PILAR PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
337, CENTRO, 57150000

Sede  do  Cartório  da
08ª ZE 

126

 9 MURICI RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N - CEN-
TRO, CENTRO, 57820000

Sede do Cartório da    09ª
ZE 

102

10
PALMEIRA DOS

ÍNDIOS PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, CEN-
TRO, 57600010

Sede do Cartório da     10ª
ZE 

129

11 PÃO DE     AÇÚ-
CAR

AVENIDA  FERREIRA  DE  NOVAES,  949,
CENTRO, 57400000

Sede  do  Cartório  da
11ª ZE 

101

12
PASSO DE

CAMARAGIBE RUA  FRANCISCO  PIMENTEL,  38,  CEN-
TRO, 57930000

Sede  do  Cartório  da
12ª ZE 

111

13 PENEDO RODOVIA  ENGENHEIRO  JOAQUIM
GONÇALVES,  502,  SANTA  LUZIA,
57200000

Sede  do  Cartório  da
13ª ZE 

137

14 PORTO CALVO RUA  DA  JAQUEIRA, 185,  CENTRO,
57900000

Sede  do  Cartório  da
14ª ZE 

95

14 MARAGOGI PRAÇA BATISTA ACIOLY 40, 57955000 Posto de Atendimento –
Maragogi - 14ª ZE 

53

15 RIO LARGO AV.  PRESIDENTE  FERNANDO  COLLOR
DE  MELO,48,  TABULEIRO  DO  PINTO,
57100000

Sede  do  Cartório  da
15ª ZE 

151

16 SÃO JOSÉ DA
LAJE

PRACA OSMAN COSTA PINO S/N, CEN-
TRO, 57860000

Sede  do  Cartório  da
16ª ZE 

70

16 COLÔNIA
LEOPOLDINA

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 09
CENTRO, 57975000 

Posto  de  Atendimento
Colônia Leopoldina - 16ª

38

17
SÃO LUÍS DO
QUITUNDE

RUA COELHO CAVALCANTE, 73,     CEN-
TRO, 57920000 

Sede  do  Cartório  da
17ª ZE 

116

18
SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS RUA CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 51,

CENTRO, 57240000

Sede  do  Cartório  da
18ª ZE 

137

19
SANTANA DO

IPANEMA
AV. PRESIDENTE DUTRA, N 385 BR 316,
MONUMENTO, 57500000

Sede  do  Cartório  da
19ª ZE 

120

20 TRAIPU ISMAR DE GOES MONTEIRO S/N, CEN-
TRO, 57370000

Sede  do  Cartório  da
20ª ZE 

73

21 UNIÃO DOS RUA  MARECHAL  DEODORO  DA  FON-
SECA,  SEM  NUMERO,  CENTRO,

Sede  do  Cartório  da
21ª ZE 

134

39

Edital do PE nº 68/2020 (0772775)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 750



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PALMARES 57800000

22 ARAPIRACA RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, 57312630

Sede  do  Cartório  da
22ª ZE 

228

26
MARECHAL    
DEODORO

RUA  CAPITÃO  BERNARDINO  SOUTO,
225, CENTRO, 57160000

Sede  do  Cartório  da
26ª ZE 

119

27 MATA GRANDE PRAÇA  CEL  JOSÉ  MALTA  DE  SÁ,  14,
CENTRO, 57540000

Sede  do  Cartório  da
27ª ZE 

79

28 QUEBRANGULO RUA 13 DE JUNHO, N 216, CENTRO,
57750000

Sede  do  Cartório  da
28ª ZE 

73

29 BATALHA RUA  22  DE  DEZEMBRO,  181,
CENTRO, 57420000

Sede  do  Cartório  da
29ª ZE 

75

31 MAJOR
ISIDORO

R. PROFA. MARIA JOSÉ DE R. BARROS,
SN  -  FÓRUM  ELEITORAL,  CENTRO,
57580000

Sede  do  Cartório  da
31ª ZE 

83

33 MACEIÓ AVENIDA  FERNANDES  LIMA,  3487,
FAROL, 57057000

Sede  do  Cartório  da
33ª ZE 

231

34 TEOTÔNIO
VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, N 458, CEN-
TRO, 57265000

Sede  do  Cartório  da
34ª ZE 

124

37
PORTO REAL

DO COLÉ-
GIO

AV  GOVERNADOR  MOACIR  ANDRADE,
621, CENTRO, CENTRO, 57290000

Sede  do  Cartório  da
37ª ZE 

114

39 ÁGUA BRANCA RUA  CÔNEGO  NICODEMOS,  16,  CEN-
TRO, 57490000

Sede  do  Cartório  da
39ª ZE 

95

40 DELMIRO GOU-
VEIA

RUA  OLAVO  BILAC,  318,  CENTRO,
57480000

Sede  do  Cartório  da
40ª ZE 

117

40 PIRANHAS RUA CAMPO GRANDE, 60, 57480000 Posto  de  Atendimento
Piranhas - 40ª

45

44 GIRAU DO
PONCIANO AVENIDA PROGRESSO, N. 360., PRO-

GRESSO, 57360000

Sede do Cartório da 44ª ZE 115

45 IGACI RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE,
53, CENTRO, 57620000

Sede do Cartório da
45ª ZE 

106

46 CACIMBINHAS RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO,
57570000

Sede do Cartório da
46ª ZE 

89

47 CAMPO
ALEGRE

AV JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495, CEN-
TRO, 57250000

Sede do Cartório da
47ª ZE 

110

48 BOCA DA
MATA

RUA LADISLAU COIMBRA, N. 128, CEN-
TRO, 57680000

Sede do Cartório da
48ª ZE 

96

48 MARIBONDO RUA ANTÔNIO BOMFIM, S/N, 57670000  Posto de Atendimento
Maribondo - 48ª 

26

 49 SÃO
SEBASTIÃO

RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA
PACHECO, 01, CENTRO, 57275000

Sede do Cartório da
49ª ZE 

106

50 MARAVILHA PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N,
57250000

Sede do Cartório da
50ª ZE 

72

51
SÃO JOSÉ DA

TAPERA AV. MANOEL MACIANO, 418, CENTRO,
57445000

Sede do Cartório da 51ª ZE 74

53 JOAQUIM
GOMES

PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BAR-
ROS, 02, CENTRO, 57980000

Sede do Cartório da
53ª ZE 

99

54 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, 57057000

Sede do Cartório da
54ª ZE 

304

55 ARAPIRACA RUA GERVASIO DE OLIVEIRA LIMA, N
147, NOVO HORIZONTE, 57312620

Sede do Cartório da
55ª ZE 

131
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ANEXO I-C

LOCAIS DE VOTAÇÃO – POR MUNICÍPIO

ENDEREÇOS

Pela quantidade de Locais de Votação não serão discriminados, neste
Termo  de  Referência,  os  endereços,  somente  um  resumo  com  os
quantitativos de locais, urnas, volumes de cabinas e envelopes cada
município/zona  e  também  as  características  relativa  às  etapas  de
transporte  desse  contrato.  Como  forma  alternativa  para  estudos
relacionados  à  logística  a  ser  adotada,  os  Locais  de  Votação
encontram-se  mapeadosno  endereço  abaixo:
http://www.tre-al.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/georreferenciamento-
tre-al  No  mapa  os  marcadores  foram  adicionados  em  camadas,
conforme cores abaixo:

l (Vermelho) – Locais de Armazenamento

l (Verde) – Locais de Votação 

l (Azul) – Pontos de Transmissão

l (Amarelo) – Juntas Apuradoras                

COLUNAS

Env. 1 Quantidade  de  Envelopes  do  tipo  1,  endereçados  aos
Pontos de Transmissão 

Env. 2 Quantidade de Envelopes do tipo 2, endereçados às Juntas
Apuradoras 

LA Indicativo  de  presença  de  Local  de  Armazenamento  no
município,  para  categorização  referente  ao  tipo  de
transporte  relacionado  à  entrega  e  recolhimento  das
urnas, se municipal ou intermunicipal. 

PTJE Indicativo  de  Ponto  de  Transmissão  no  município,  para
categorização referente ao tipo de transporte relacionado
à  entrega  dos  envelopes  tipo  1,  se  municipal  ou
intermunicipal. 

JA Indicativo  de  Junta  Apuradora  no  município,  para
categorização referente ao tipo de transporte relacionado
à  entrega  dos  envelopes  tipo  2,  se  municipal  ou
intermunicipal. 
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Zona Município                  Locais   Urnas  Cabinas Env. 1 Env. 2 LA PTJE JA 

1 MACEIÓ 53 271 53 28 54 S S S
2 MACEIÓ 52 381 53 36 58 S S S

3 MACEIÓ 61 310 31 0 61 S S S

4 CAJUEIRO 7 37 7 0 7 N N N

5 MAR VERMELHO 2 9 2 1 2 N S N

5 PINDOBA 2 7 2 1 2 N S N

5 VIÇOSA 6 50 6 0 7 S S S

6 ATALAIA 14 77 14 0 14 S S S

6 CAPELA 6 32 6 0 6 N N N

7 CORURIPE 13 97 13 0 136 S S S

7 FELIZ DESERTO 2 9 2 1 2 N S N

8 COQUEIRO
SECO 

4 14 4 3 4 N S N

8 PILAR 17 69 17 0 17 S S S

8 SANTA LUZIA
DO NORTE 

3 15 3 3 3 N S N

8 SATUBA 4 28 4 0 4 N N N

9 BRANQUINHA 2 21 2 0 3 N N N

9 MESSIAS 4 33 4 5 5 N S N

9 MURICI 8 48 8 0 8 S S S

10 PALMEIRA DOS
ÍNDIOS 

21 129 21 0 23 S S S

11 OLHO D'ÁGUA
DAS FLORES 

2 11 2 0 2 N N N

11 PALESTINA 2 11 2 0 2 N N N

11 PÃO DE AÇÚ-
CAR 

18 49 18 0 18 S S S

12 MATRIZ DE CA-
MARAGIBE 

4 43 4 3 4 N S N

12 PASSO DE CA-
MARAGIBE 

10 31 10 0 10 S S S

12 PORTO DE PE-
DRAS 

5 18 5 4 5 N S N

12 SÃO MIGUEL
DOS MILAGRES 

5 19 5 0 5 N N N

13 PENEDO 21 103 21 0 22 S S S

13 PIAÇABUÇU 6 34 6 5 6 N S N

14 JACUÍPE 2 14 2 1 2 N S N

14 JAPARATINGA 7 18 7 6 7 N S N

14 JUNDIÁ 2 11 2 1 2 N S N

14 MARAGOGI 11 53 1 12 12 S S N

14 PORTO CALVO 13 52 13 0 13 S S S

15 RIO LARGO 29 151 29 0 29 S S S

16 COLÔNIA
LEOPOLDINA 

7 38 7 7 7 S S S
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16 IBATEGUARA 7 28 7 0 7 N N N

16 SÃO JOSÉ DA
LAJE 

7 42 7 0 7 S S S

17 BARRA DE
SANTO AN-

TÔNIO 

5 31 5 4 5 N S N

17 PARIPUEIRA 4 26 4 3 4 N S N

17 SÃO LUÍS DO
QUITUNDE 

8 59 8 0 8 S S S

18 JEQUIÁ DA
PRAIA 

3 20 3 2 3 N S N

18 ROTEIRO 3 15 3 2 3 N S N

18 SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS 

16 102 16 0 16 S S S

19 CARNEIROS 4 17 4 3 4 N S N

19 OLIVENÇA 5 24 5 0 5 N N N

19 SANTANA DO
IPANEMA 

14 79 14 0 15 S S S

20 CAMPO
GRANDE 

8 24 8 8 8 N N N

20 TRAIPU 15 49 15 0 15 S S S

21 SANTANA DO
MUNDAÚ 

4 22 4 0 4 N N N

21 UNIÃO DOS
PALMARES 

16 112 16 0 19 S S S

22 ARAPIRACA 31 228 31 0 33 S S S

26 BARRA DE SÃO
MIGUEL 

3 18 3 2 3 N S N

26 MARECHAL
DEODORO 

18 101 18 0 19 S S S

27 CANAPI 5 34 5 5 5 N S N

27 MATA GRANDE 6 45 6 0 6 S S S

28 BELÉM 7 15 7 6 7 N S N

28 CHÃ PRETA 4 16 4 3 4 N S N

28  PAULO JACINTO 4 15 4 0 4 N N N

28 QUEBRANGULO 6 27 6 0 6 S S S

29 BATALHA 5 32 5 0 5 S S S

29 BELO MONTE 4 15 4 3 4 N S N

29 JACARÉ DOS
HOMENS 

3 13 3 0 3 N N N

29 MONTEIRÓPOLIS 2 15 2 1 2 N S N

31 CRAÍBAS 7 47 7 6 7 N S N

31 MAJOR ISIDORO 6 36 6 0 7 S S S

33 MACEIÓ 31 231 31 27 37 S S S

34 JUNQUEIRO 12 49 12 0 12 N N N

34 TEOTÔNIO
VILELA 

11 75 11 0 11 S S S

37 IGREJA NOVA 8 42 8 8 8 S S S

37 OLHO D'ÁGUA
GRANDE 

4 12 4 3 4 N S N

37 PORTO REAL
DO COLÉGIO 

15 43 15 0 15 S S S
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37 SÃO BRÁS 6 17 6 0 6 N N N

39 ÁGUA BRANCA 7 39 7 0 7 S S S

39 INHAPI 6 34 6 5 6 N S N

39 PARICONHA 6 22 6 0 6 N N N

40 DELMIRO
GOUVEIA 

26 99 26 6 26 S S S

40 OLHO D'ÁGUA
DO CASADO 

3 18 3 2 3 N S N

40 PIRANHAS 6 45 6 5 6 S S N

44 GIRAU DO
PONCIANO 

9 65 9 0 10 S S S

44 JARAMATAIA 3 13 3 2 3 N S N

44 LAGOA DA
CANOA 

6 37 6 0 6 N N N

45 COITÉ DO NÓIA 4 21 4 3 4 N S N

45 IGACI 12 51 12 0 12 S S S

45 TAQUARANA 3 34 3 3 4 N S N

46 CACIMBINHAS 4 21 4 0 4 S S S

46 DOIS RIACHOS 5 24 5 0 5 N N N

46 ESTRELA DE
ALAGOAS 

10 31 10 9 10 N S N

46 MINADOR DO
NEGRÃO 

3 13 3 2 3 N S N

47 CAMPO ALEGRE 8 62 8 0 8 S S S

47 LIMOEIRO DE
ANADIA 

13 48 13 0 13 N N N

48 ANADIA 10 34 10 0 10 N N N

48 BOCA DA MATA 6 48 6 0 7 S S S

48 MARIBONDO 4 26 4 4 4 S S N

48 TANQUE
D'ARCA 

3 14 3 3 3 N N N

49 FEIRA GRANDE 6 43 6 5 7 N S N

49 SÃO SEBASTIÃO 12 63 12 0 12 S S S

50 MARAVILHA 6 22 6 0 6 S S S

50 OURO BRANCO 4 22 4 0 4 N N N

50 POÇO DAS
TRINCHEIRAS 

8 28 8 0 8 N N N

51 SÃO JOSÉ DA
TAPERA 

7 50 7 0 7 S S S

51 SENADOR RUI
PALMEIRA 

6 24 6 0 6 N N N

53 CAMPESTRE 3 15 3 0 3 N N N

53 FLEXEIRAS 6 23 6 0 6 N N N

53 JOAQUIM
GOMES 

7 36 7 0 7 S S S

53 NOVO LINO 5 25 5 0 5 N N N

54 MACEIÓ 36 304 36 29 42 S S S

55 ARAPIRACA 19 131 19 0 19 S S

Total - Municipal 1.029 4.274 737 284 733 47 82 42
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Total -  Intermunicipal 1.410 293 3 334 60 25 65

Total Estado 1.209 5.684 1.030 287 1.067 107 107 107

ANEXO I-D

RELAÇÃO DE PONTOS DE TRANSMISSÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL –
ENTREGA DE ENVELOPES TIPO 1

COLUNAS
LOCAIS Quantidade de Locais de Votação que terão a transmissão efetuada a

partir do Ponto de Transmissão 
SEÇÕES Quantidade de seções que serão transmitidas a partir do Ponto de

Transmissão 

Zona Município Locais de  Transmissão Tipo Locais Seções

1 MACEIÓ CEAGB - ESCOLA ES-
TADUAL JOSE CORREIA

DA SILVA TITARA 

Local de
Votação 

10 51

1 MACEIÓ ESCOLA DE ESTAD-
UAL PROFA. MARIA
DAS GRACAS DE SA

TEIXEIRA 

Local de
Votação 

1 13

1 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
TAVARES BASTOS 

Local de
Votação 

20 91

2 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
TEONILO GAMA 

Local de
Votação 

1 14

2 MACEIÓ UNINASSAU Local de
Votação 

18 132

2 MACEIÓ CLUBE DA CAIXA ECO-
NOMICA FEDERA L

Local de
Votação 

1 5

2 MACEIÓ UNIT - CENTRO UNI-
VERSITÁRIO

TIRADENTES (ANTIGA
FITS) 

Local de
Votação 

18 128

5 PINDOBA ESCOLA ESTADUAL
MARIA CÂNDIDA DA

SILVA 

Local de
Votação 

2 7

5 MAR VERMELHO ESCOLA DE 1 GRAU
PROFESSOR SILVERIO

LINS 

Local de
Votação 

2 8

7 FELIZ DESERTO ESCOLA DE 1 E 2
GRAUS SENADOR
ARNON DE MELO 

Local de
Votação 

2 8

8 SANTA LUZIA DO NORTE Fórum Estadual da
Comarca de Santa

Luzia do Norte 

Local de
Votação 

3 15

8 COQUEIRO SECO GRUPO ESCOLAR
CONEGO AMANDO DE

GUSMAO 

Local de
Votação 

4 14

9 MESSIAS Fórum de Messias Local de
Votação 

4 33

11  OLHO D’ÁGUA DAS FLO-
RES

ESCOLA MUNICIPAL MARIA
AUGUSTA SILVA MELO 

Local de
Votação 

7 41

12  PORTO DE PEDRAS ESCOLA ESTADUAL
CYRIDIAO DURVAL 

Local de
Votação 

5 18
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12 MATRIZ DE CAMARAGIBE (NURE) ESCOLA MU-
NICIPAL SOFIA DE
GOES MONTEIRO 

Local de
Votação 

4 43

13 PIAÇABUÇU ESCOLA DE 1 E 2
GRAUS CORREIA

TITARA 

Local de
Votação 

6 34

14 MARAGOGI Posto de Atendimento
Maragogi - 14ª 

Local de
Votação 

11 43

14  JUNDIÁ JUNDIÁ Local de
Votação 

2 11

14 JAPARATINGA ESCOLA DE 1 GRAU
D. ELIZEU MARIO

GOMES DE OLIVEIRA 

Local de
Votação 

7 18

14 JACUÍPE ESCOLA MUNICIPAL
EDSON GAMA PEIXOTO 

Local de
Votação 

2 14

16 COLÔNIA LEOPOLDINA Posto de Atendimento
Colônia Leopoldina -

16ª 

Posto de
Atendimento 

7 38

17 PARIPUEIRA ESCOLA MUNICIPAL
DE 1 GRAU D. PEDRO

I 

Local de
Votação 

4 26

17 BARRA DE  SANTO 
ANTÕNIO

ESCOLA ESTADUAL
SEBASTIAO

FELISBERTO DE   CAR-
VALHO (ILHA) 

Local de
Votação 

5 31

18 ROTEIRO ESCOLA JOAO
SORIANO BOMFIM 

Local de
Votação 

3 15

18  JEQUIÁ DA PRAIA GRUPO ESCOLAR
JOSE CALAZANS DE

MEDEIROS 

Local de
Votação 

3 20

19  CARNEIROS E. M. E. F. GERALDO
NOVAIS AGRA 

Local de
Votação 

4 17

20  CAMPO GRANDE Câmara de Vereadores
de Campo Grande 

Local de
Votação 

8 24

26 BARRA DE SÃO MIGUEL GRUPO ESCOLAR
MISAEL GONCALVES 

Local de
Votação 

3 18

27 CANAPI GRUPO ESCOLAR MIS-
AEL GONCALVES 

Prédio
extermo 

5 34

28 CHÃ PRETA ESCOLA MUNICIPAL
CLOTILDES BRANDAO

DE SOUZA 

Local de
Votação 

4 16

28 BELÉM ESCOLA CENECISTA DE
1 GRAU ARÍSIO DE

VASCONCELOS 

Local de
Votação 

7 15

29 MONTEIRÓPOLIS ESCOLA ESTADUAL DE
MONTEIRÓPOLIS 

Local de
Votação 

2 15

29 BELO MONTE ESCOLA RAIMUNDA
SOUTO FEITOSA 

Local de
Votação 

4 15

31 CRAÍBAS ESCOLA NOSSA SEN-
HORA DA CONCEIÇÃO 

Local de
Votação 

7 47

33 MACEIÓ FACULDADE
RAIMUNDO MARINHO 

Local de
Votação 

11 76

33 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
PROF. BENEDITA DE

CASTRO LIMA 

Local de
Votação 

7 60

33 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
PROFª. ROSALVA

PEREIRA VIAN 

Local de
Votação 

7 89
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37 IGREJA NOVA Posto de Atendimento
Igreja Nova - 37ª 

Posto de
Atendimento

8 42

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE GRUPO ESCOLAR ANA-
LIA TENORIO 

Local de
Votação 

4 12

39 INHAPI ESCOLA DE 1 GRAU
RUBEM NUNES DE

OLIVEIRA 

Local de
Votação 

6 34

40 DELMIRO GOUVEIA MANOEL MOURA,
COLEGIO DE 1 GRAU 

Local de
Votação 

7 18

40 PIRANHAS `Posto de Atendimento
Piranhas - 40 

Posto de
Atendimento 

4 28

40 PIRANHAS ESCOLA ESTADUAL
JOSE SENA DIAS 

Local de
Votação 

2 17

40 OLHO D'ÁGUA DO
CASADO 

ESCOLA JOAO FRAN-
CISCO SOARES 

Local de
Votação 

3 18

44 JARAMATAIA ESCOLA DE ENSINO
FUNDAMENTAL EULINA

BARBOSA LIMA 

Local de
Votação 

3 13

45 TAQUARANA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA DI-

VONETE CAVALCANTE
DE ALBUQUERQUE 

Local de
Votação 

3 34

45 COITÉ DO NÓIA ESCOLA DE ENSINO
FUNDAMENTAL JOSÉ

DE SENA FILHO 

Local de
Votação 

4 21

46 MINADOR DO NEGRÃO ESCOLA MUNICIPAL
MENINO JESUS DE

PRAGA 

Local de
Votação 

3 13

46 ESTRELA DE ALAGOAS ESCOLA DE 1 GRAU
LUIZ DUARTE 

Local de
Votação 

10 31

48 MARIBONDO Posto de Atendimento
Maribondo - 48ª 

Posto de
Atendimento 

7 40

49 FEIRA GRANDE GINÁSIO VERIDIANO
SOARES 

Local de
Votação 

6 43

54 MACEIÓ ESCOLA ESTADUAL
ONÉLIA CAMPELO 

Local de
Votação 

12 115

54 MACEIÓ UNIVERSIDADE
TIRADENTES - UNIT 

Local de
Votação 

14 132
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ANEXO I-E

RELAÇÃO DE JUNTAS APURADORAS – ENTREGA DE ENVELOPES TIPO 2

Zona Município Junta Apuradora Tipo Locais Seções

1 MACEIÓ Sede do Cartório da 01ª
ZE 

Cartório
Eleitoral 

22 116

2 MACEIÓ Sede do Cartório da
02ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

14 102

3 MACEIÓ Sede do Cartório da
03ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

61 310

5 VIÇOSA Sede do Cartório da
05ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

13 87

6 ATALAIA Sede do Cartório da
06ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

20 109

7 CORURIPE Sede do Cartório da
07ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

13 97

8 PILAR Sede do Cartório da
08ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

21 97

9 MURICI Sede do Cartório da
09ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

10 69

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS Sede do Cartório da
10ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

21 129

11 PÃO DE AÇÚCAR Sede do Cartório da
11ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

20 60

12 PASSO DE CAMARAGIBE Sede do Cartório da
12ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

15 50

13 PENEDO Sede do Cartório da
13ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

21 103

14 PORTO CALVO Sede do Cartório da
14ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

13 52

15 RIO LARGO Sede do Cartório da
15ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

29 151

16 SÃO JOSÉ DA LAJE Sede do Cartório da
16ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

14 70

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE Sede do Cartório da
17ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

8 59

18 SÃO MIGUEL DOS CAM-
POS 

Sede do Cartório da
18ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

16 102

19 SANTANA DO IPANEMA Sede do Cartório da
19ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

19 103

20 TRAIPU Sede do Cartório da
20ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

15 49

21 UNIÃO DOS PALMARES Sede do Cartório da
21ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

20 134

22 ARAPIRACA Sede do Cartório da
22ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

31 228

26 MARECHAL DEODORO Sede do Cartório da
26ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

18 101
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27 MATA GRANDE Sede do Cartório da
27ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

6 45

28 QUEBRANGULO Sede do Cartório da
28ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

10 42

29 BATALHA Sede do Cartório da
29ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

8 45

31 MAJOR ISIDORO Sede do Cartório da
31ª ZE 

Cartório
Eleitoral 

6 36

33 MACEIÓ Sede do Cartório da
33ª ZE 

Cartório
Eleitoral

6 6

34 TEOTÔNIO VILELA Sede do Cartório da
34ª ZE 

Cartório
Eleitoral

23 124

37 PORTO REAL DO COLÉ-
GIO 

Sede do Cartório da
37ª ZE 

Cartório
Eleitoral

21 60

39 ÁGUA BRANCA Sede do Cartório da
39ª ZE 

Cartório
Eleitoral

13 61

40 DELMIRO GOUVEIA Sede do Cartório da
40ª ZE 

Cartório
Eleitoral

19 81

44 GIRAU DO PONCIANO Sede do Cartório da
44ª ZE 

Cartório
Eleitoral

15 102

45 IGACI Sede do Cartório da
45ª ZE 

Cartório
Eleitoral

12 51

46 CACIMBINHAS Sede do Cartório da
46ª ZE 

Cartório
Eleitoral

9 45

47 CAMPO ALEGRE Sede do Cartório da
47ª ZE 

Cartório
Eleitoral

21 110

48 BOCA DA MATA Sede do Cartório da
48ª ZE 

Cartório
Eleitoral

16 82

49 SÃO SEBASTIÃO Sede do Cartório da
49ª ZE 

Cartório
Eleitoral

12 63

50 MARAVILHA Sede do Cartório da
50ª ZE 

Cartório
Eleitoral

18 72

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA Sede do Cartório da
51ª ZE 

Cartório
Eleitoral

13 74

53 JOAQUIM GOMES Sede do Cartório da
53ª ZE 

Cartório
Eleitoral

21 99

54 MACEIÓ Sede do Cartório da
54ª ZE 

Cartório
Eleitoral

10 57

55 MACEIÓ Sede do Cartório da
55ª ZE 

Cartório
Eleitoral

19 131
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ANEXO I-F

DISTRIBUIÇÃO DE ENVELOPES NAS SEDES DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS

Zona Município Envelope 1 Extras Envelope 2 Extras Total

1 MACEIÓ 28 2 54 2 86
2 MACEIÓ 36 2 58 2 98

3 MACEIÓ 0 0 61 2 63

5 CAJUEIRO 0 0 7 2 9

5 MAR VERMELHO 1 2 2 2 7

5 PINDOBA 1 2 2 2 7

5 VIÇOSA 0 0 7 2 9

6 ATALAIA 0 0 14 2 16

6 CAPELA 0 0 6 2 8

7 CORURIPE 0 0 13 2 15

7 FELIZ DESERTO 1 2 2 2 7

8 COQUEIRO SECO 3 2 4 2 11

8 PILAR 0 0 17 2 19

8 SANTA LUZIA DO NORTE 3 2 3 2 10

8 SATUBA 0 0 4 2 6

9 BRANQUINHA 0 0 3 2 5

9 MESSIAS 5 2 5 2 14

9 MURICI 0 0 8 2 10

10 PALMEIRA DOS    ÍNDIOS 0 0 23 2 25

11  OLHO D’ÁGUA DAS FLORES 6 2 7 2 17

11 PALESTINA 0 0 2 2 4

11 PÃO DE AÇÚCAR 0 0 18 2 20

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE 3 2 4 2 11

12 PASSO DE CAMARAGIBE 0 0 10 2 12

12 PORTO DE PEDRAS 4 2 5 2 13

12 SÃO MIGUEL
DOS MILAGRES

0 0 5 2 7

13 PENEDO 0 0 22 2 24

13 PIAÇABUÇU 5 2 6 2 15

14 JACUÍPE 1 2 2 2 7

14 JAPARATINGA 6 2 7 2 17

14 JUNDIÁ 1 2 2 2 7

14 MARAGOGI 12 2 12 2 28

14 PORTO CALVO 0 0 13 2 15

15 RIO LARGO 0 0 29 2 31

16 COLÔNIA LEOPOLDINA 7 2 7 2 18

16 IBATEQUARA 0 0 7 2 9
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16 SÃO JOSÉ DA LAJE 0 0 7 2 9

17 BARRA DE SANTO
ANTÔNIO

4 2 5 2 13

17 PARIPUEIRA 3 2 4 2 11

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE 0 0 8 2 10

18 JEQUIÁ DA PRAIA 2 2 3 2 9

18 ROTEIRO 2 2 3 2 9

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 0 0 16 2 18

19 CARNEIROS 3 2 4 2 11

19 OLIVENÇA 0 0 5 2 7

19 SANTANA DO IPANEMA 0 0 15 2 17

20 CAMPO GRANDE 8 2 8 2 20

20 TRAIPU 0 0 15 2 17

21 SANTANA DO MUNDAÚ 0 0 4 2 6

21 UNIÃO DOS PALMARES 0 0 19 2 21

22 ARAPIRACA 0 0 33 2 35

26 BARRA DE SÃO MIGUEL 2 2 3 2 9

26 MARECHAL DEODORO 0 0 19 2 21

27 CANAPI 5 2 5 2 14

27 MATA GRANDE 0 0 6 2 8

28 BELÉM 6 2 7 2 17

28 CHÃ PRETA 3 2 4 2 11

28 PAULO JACINTO 0 0 4 2 6

28 QUEBRANGULO 0 0 6 2 8

29 BATALHA 0 0 5 2 7

29 BELO MONTE 3 2 4 2 11

29 JACARÉ DOS HOMENS 0 0 3 2 5

29 MONTEIRÓPOLIS 1 2 2 2 7

31 CRAÍBAS 6 2 7 2 17

31 MAJOR ISIDORO 0 0 7 2 9

33 MACEIÓ 27 2 37 2 68

34 JUNQUEIRO 0 0 12 2 14

34 TEOTÔNIO VILELA 0 0 11 2 13

37 IGREJA NOVA 8 2 8 2 20

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE 3 2 4 2 11

37 PORTO REAL DO COLÉGIO 0 0 15 2 17

37 SÃO BRÁS 0 0 6 2 8

39 ÁGUA BRANCA 0 0 7 2 9

39 INHAPI 5 2 6 2 15

39 PARICONHA 0 0 6 2 8

40 DELMIRO GOUVEIA 6 2 26 2 36

40 OLHO D’ÁGUA DO
CASADO

2 2 3 2 9

40 PIRANHAS 5 2 6 2 15

44 GIRAU DO PONCIANO 0 0 10 2 12
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44 JARAMATAIA 2 2 3 2 9

44 LAGOA DA CANOA 0 0 6 2 8

45 COITÉ DO NÓIA 3 2 4 2 11

45 IGACI 0 0 12 2 14

45 TAQUARANA 3 2 4 2 11

46 CACIMBINHAS 0 0 4 2 6

46 DOIS RIACHOS 0 0 5 2 7

46 ESTRELA DE ALAGOAS 9 2 10 2 23

46 MINADOR DO NEGRÃO 2 2 3 2 9

47 CAMPO ALEGRE 0 0 8 2 10

47 LIMOEIRO DE ANADIA 0 0 13 2 15

48 ANADIA 0 0 10 2 12

48 BOCA DA MATA 0 0 7 2 9

48 MARIBONDO 4 2 4 2 12

48 TANQUE D'ARCA 3 2 3 2 10

49 FEIRA GRANDE 5 2 7 2 16

49 SÃO SEBASTIÃO 0 0 12 2 14

50 MARAVILHA 0 0 6 2 8

50 OURO BRANCO 0 0 4 2 6

50 POÇO DAS TRINCHEIRAS 0 0 8 2 10

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA 0 0 7 2 9

51 SENADOR RUI PALMEIRA 0 0 6 2 8

53 CAMPESTRE 0 0 3 2 5

53 FLEXEIRAS 0 0 6 2 8

53 JOAQUIM GOMES 0 0 7 2 9

53 NOVO LINO 0 0 5 2 7

54 MACEIÓ 29 2 42 2 75

55 ARAPIRACA 0 0 19 2 21
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ANEXO I-G

ELEIÇÕES 2020 PLANEJAMENTO LOGÍSTICO DISTRIBUIÇÃO DE URNAS E CABINAS DE
VOTAÇÃO 

(   )1º TURNO: 15.11.2020                                             (   )2º TURNO: 29.11.2020 

Zona: Município: 

Responsável no Cartório Eleitoral: Telefone para contato: 

Quantos Locais de Votação? Rota  de  entrega  compartilhada  com  outro
município? ( ) Sim ( ) Não 

Quantos roteiros para entrega? 

Detalhes do roteiro em anexo 

Alterações  no  roteiro  precisam  de  ordem
expressa do Chefe Cartório ( ) Sim ( ) Não 

Horário para início do recolhimento: Previsão de horário para entrega no 1º local de
votação: 

RECOLHIMENTO DE ENVELOPES E URNAS 

Para  recolhimento  dos  envelopes  o  cartório  fará

uso  de  aplicativos  de  mensagens  ou  SMS  para

notificar à empresa? ( ) Sim ( ) Não 

Ponto de espera para início do recolhimento: 

Observações: ..................................................................................................................................................

........................ ...............................................................................................................................................

................................................. ......................................................................................................................

.......................................................................... .............................................................................................

................................................................................................... 

Responsável pelas informações: Data:

Assinatura: 

Fiscal do Contrato – Cartório Eleitoral                    

(   ) Aprovo   (   ) Desaprovo 

Data:

Matrícula: 

Assinatura: 

Responsável pela Empresa Contratada: Data: 

Cargo:

Assinatura: 
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                         ANEXO I-H

                                        DETALHAMENTO DE ROTEIRO

ROTEIRO01
Município: ................................................................................................................…

TOTAL DE LOCAIS TOTAIS DE SEÇÕES RESPONSÁVEL DA ZONA/CONTATO

 

  1

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  2

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

  3

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 
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  4

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  5

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

 6

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  7

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  8

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 
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  9

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

 

  10

Local de 

Votação: .................................................................................................................................

Endereço: ......................................................................................... Quantidade de 
Urnas: ........................ 

Responsável no 

local: ..........................................................................................… . 

Telefone para 

contato: ........................ 

Observações: ................................................................................................................................................

....................... ..............................................................................................................................................

................................................ .....................................................................................................................

......................................................................... 
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                           PODER JUDICIÁRIO
                        TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

                           PODER JUDICIÁRIO
                        TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO II

CONTRATO Nº XX/2020
Processo nº 0010887-75.2019.6.02.8000

MINUTA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COM A EMPRESA _________. 

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 -
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu  Presidente, Desembargador  Pedro  Augusto
Mendonça  de  Araújo,  brasileiro,  casado,  Magistrado,  portador  da Carteira  de  Identidade nº
105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº  039.674.504-06, 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 na Rua _______________, resolvem celebrar o presente
contrato de prestação de serviços, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto  nº
10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão Eletrônico n° 68/2020 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, 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 transporte de urnas eletrônicas, envelo-
pes para apuração, cabinas de votação, bem como o fornecimento de envelopes, conforme o
edital de licitações e seus anexos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução
encontram-se descritas nos ANEXOS I e I-A e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico nº
68/2020, que passa a fazer parte integrante do presente Termo, independente de transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO –  Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de
empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços de distribuição serão realizados em três etapas:
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d) a primeira consiste na distribuição de urnas e cabinas — coleta das ur-
nas eletrônicas e cabinas nos Locais de Armazenamento para entrega nos Lo-
cais de Votação. Esse transporte será municipal, para os municípios onde exis-
tem Locais de Armazenamento, ou intermunicipal, para os municípios sem Lo-
cal de Armazenamento;

e) a segunda é relativa à coleta de envelopes lacrados nos Locais de Vo-
tação para  entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas  Apuradoras,
conforme o caso, podendo ainda esse transporte ser municipal, intermuni-
cipal ou ambos (municipal seguido de intermunicipal); 

f) a terceira  trata do recolhimento das caixas de urnas eletrônicas e
dos volumes de materiais de apuração, acondicionados em envelopes com
até 12 unidades, para entrega nas juntas eleitorais.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  Os  períodos  de  cada  etapa  por  turno  de  Eleição  são  os
seguintes:

a) 1º Turno e 2º Turno, se houver (somente Capital): 

• Distribuição de urnas e cabinas: véspera da Eleição; 

• Recolhimento de envelopes: dia da Eleição, após o término da votação; e 

• Recolhimento de urnas: dia da Eleição, após o término da votação e recolhi-

mento dos envelopes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO –  Segue abaixo a descrição da Primeira Etapa – Distribuição de
Urnas e Cabinas:

Objetivo
Recolhimento das urnas eletrônicas e cabinas de votação nos
Locais  de  Armazenamento  para  entrega  nos  Locais  de
Votação, de acordo com os quantitativos estimados no Anexo
I-B. 

Data do recolhimento do
material

Véspera das Eleições, 1º e 2º Turno, se houver    (so-
mente na Capital).

Horário

1.  Conforme  Anexo  I-G,  mediante  reunião  entre  o
Chefe  de  Cartório  e  representante  da  contratada,
sendo recomendado a distribuição entre às 8h e 14h. 
2.  Poderá haver modificações,  neste caso,  de acordo
com o planejamento logístico do Cartório  Eleitoral,  a
ser combinado e entregue à contratada, em reuniões
específicas,  com  cópia  à  Gestão  Contratual,  respei-
tando-se o limite de 6(seis) horas para a conclusão da
distribuição de urnas, uma vez iniciada a operação. 
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Locais de coleta

Nos Locais de Armazenamento definidos pelas zonas
eleitorais,  conforme  relação  contida  no  anexo  I-B,
podendo sofrer alterações pontuais,  em geral  sem
alterações quantitativas significantes, que serão de-
vida e oportunamente comunicadas quando da sua
ocorrência à contratada, pela Gestão Contratual. 

Local de entrega

Nos Locais de Votação,  segundo as quantidades esti-
madas no Anexo I-C, e que serão atualizadas e forneci-
das  à  contratada,  em formato  final,  em até  30  dias
antes da realização do 1º turno, podendo sofrer alter-
ações  pontuais,  em  razão  de  caso  fortuito  ou  força
maior, que serão devida e oportunamente comunicadas
quando de sua ocorrência à  contratada,  pela  Gestão
Contratual.

Responsável pela
entrega nos locais de

coleta

Servidor  do  Cartório  Eleitoral  ou  do  TRE-AL,  bem
como pessoal  autorizado pela  Justiça  Eleitoral,  nos
Locais de Armazenamento da Zona Eleitoral. 

Responsável pela
recepção nos locais de

entrega

Coordenadores de local  ou pessoal  autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Segue abaixo a descrição da Segunda Etapa – Recolhimento de
Envelopes:

Objetivo
Coleta  de  envelopes,  para  entrega  nos  Pontos  de
Transmissão e/ou Juntas Apuradoras. 

Data Dia  das  Eleições  –  1º  e  2º  Turno,  se  houver
(somente Capital). 

Horário

Com início às 17h e 15min e prazos de entrega con-
forme abaixo: Transporte municipal: 1 hora, contada
a partir do recolhimento; Transporte intermunicipal:
2 horas, contada a partir do recolhimento do último
envelope  do  município  de  origem;  O  Cartório
Eleitoral  poderá  se  valer  de  aplicativos  de  men-
sagem ou SMS para registrar o término da votação
de cada Local de Votação, e assim também notificar
à empresa, onde esta terá, a partir de então, 30 min
para recolhimento dos envelopes daquele Local de
Votação,  devendo  essa  opção  ser  ajustada  com a
empresa, conforme reunião prévia. 

Local de recolhimento Locais  de  votação,  conforme  locais  de  entrega  da
etapa anterior. 

Local de entrega

Conforme logística do Cartório Eleitoral, o endereço de
entrega poderá ser  em um Ponto de Transmissão no
próprio município ou em município distinto pertencente
à  Zona Eleitoral,  e/ou  Junta  Apuradora,  localizada  no
próprio município ou em município pertencente à Zona
Eleitoral, conforme cenários abaixo 
Cenário 1. Para os municípios onde haja Ponto de Trans-
missão e Junta Apuradora, mas em endereços distintos,
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deverão ser entregues primeiro os envelopes destina-
dos aos Ponto de Transmissão (transporte municipal) e
em seguida os envelopes destinados à Junta Apuradora
(transporte  municipal),  sendo  utilizado  para  tanto  o
mesmo veículo; 
Cenário 2. Para municípios onde haja Pontos de Trans-
missão mas não haja Junta Apuradora deverão ser en-
tregues os envelopes destinados ao Ponto de Transmis-
são (transporte municipal) e em seguida os envelopes
da Junta Apuradora (transporte intermunicipal); 
Cenário  3. Para  municípios  onde  não  haja  Ponto  de
Transmissão  todos  os  envelopes  serão  entregues  em
ponto  de  transmissão  (transporte  intermunicipal)
seguido  de  entrega  dos  demais  envelopes  na  junta
eleitoral (transporte intermunicipal) ou então todos os
envelopes  serão  entregues  diretamente  na  junta
eleitoral (transporte intermunicipal). 

Responsável pela
entrega nos locais de

coleta

Coordenadores de local  ou pessoal  autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

Responsável pela
recepção nos locais de

entrega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Pontos de
Transmissão e Juntas Apuradoras da Zona Eleitoral. 

- Especificidades da etapa de recolhimento de envelopes

Para  os  transportes  municipais.  A  empresa  deverá  fazer  tantos  trajetos  quanto  forem
necessários entre os Locais de Votação e o Ponto de Transmissão/Junta Apuradora, de forma a
evitar  a  utilização  de  roteiros  preestabelecidos  fixos  e  que  dificultem  ou  atrasem  o
processamento  de  resultados.  Deverá  ser  respeitado,  no  entanto,  o  limite  de  1  (um)
recolhimento por Local de Votação. Para os transportes municipais seguidos de transporte
intermunicipal. Nos municípios onde a empresa fizer uso de mais de um veículo, o transporte
intermunicipal poderá ser feito em veículo  único, ou seja, com “transbordo” de envelopes
entre os veículos do município de origem, para concentração em um único transporte com
destino  ao  Ponto  de  Transmissão  e/ou  Junta  Apuradora,  devendo  porém  o  “transbordo”
ocorrer  em um Ponto  de  Transmissão,  acompanhado por  servidor  da  Justiça  Eleitoral  ou
designado pelo Juiz Eleitoral. 

- EXEMPLOS DE CENÁRIOS 

- Cenário 1 – Maceió - Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação próximos
ao Ponto de Transmissão do Grupo Escolar Tavares Bastos (conforme definido pelo Cartório
Eleitoral), entrega de parte de envelopes no Tavares Bastos e em seguida entrega dos demais
envelopes na Junta Apuradora (deslocamento municipal com parada).

Cenário  2 –  Jaramataia  –  Recolhimento de todos os envelopes dos Locais  de Votação do
município de Jaramataia e entrega de parte desses envelopes no Ponto de Transmissão, no
próprio  município,  e  em seguida  concentração dos envelopes  em um único veículo  para
deslocamento para a sede do Cartório Eleitoral (Girau do Ponciano) para entrega dos demais
envelopes (deslocamento municipal, seguido de deslocamento intermunicipal). 
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Cenário 3 – Cajueiro – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de Cajueiro
e  em  seguida  deslocamento  para  a  Junta  Apuradora,  em  Viçosa  (deslocamento
intermunicipal). 

Cenário 3 – Tanque d’Arca – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de
Tanque  d’Arca  e  deslocamento  para  o  Ponto  de  Transmissão  em  Maribondo  (transporte
intermunicipal),  e  em  seguida  deslocamento  para  a  Junta  Apuradora  em  Boca  da  Mata
(deslocamento intermunicipal continuado). 

PARÁGRAFO QUARTO –  Segue abaixo a descrição da Terceira Etapa – Recolhimento de
Urnas:

Objetivo Recolhimento das urnas eletrônicas.

Data Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (somente
Capital). 

Horário Com início às 17h e 30min e término até 4 horas após o
encerramento  da  votação  no  respectivo  local  de
votação,  aferidos  conforme  início  da  etapa  anterior
(Recolhimento de Envelopes). 

Local de recolhimento Locais de Votação, local  de entrega da Etapa de Dis-
tribuição das Urnas 

Local de entrega Nos  Locais  de  Armazenamento,  local  de  coleta  da
Etapa de Distribuição das Urnas. 

Responsável pela
entrega nos locais de

coleta

Coordenadores de local  ou pessoal  autorizado pela
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

Responsável pela
recepção nos locais de

entrega

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Locais de

Armazenamento da Zona Eleitoral. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada
o valor de R$ XX (XXXXX).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Considerando o valor acima mencionado, o valor total deste Contrato
perfaz a importância de R$_____(__________), sendo R$______(__________), para o primeiro turno
e R$______(__________), para o segundo turno, se houver.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos,
encargos trabalhistas, previdenciários e sociais e custos operacionais em geral.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, por turno de votação, no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, após o devido
atesto pela Gestão/Fiscalização, desde que os serviços estejam em conformidade
com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável à Contratada.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será realizado mediante ordem bancária de
crédito em favor  da Contratada,  que,  para tanto,  deverá fazer  constar  em sua
proposta seus dados bancários.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada
da documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para regulari-
zação, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação.

PARÁGRAFO QUARTO - Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO - O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tribu-
tos e as contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, modi-
ficada pela de nº 539, de 25/04/2005 e pela 706/2007.

PARÁGRAFO SEXTO - Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante pelo Re-
gime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela Microem-
presa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, mediante
comprovação da opção ou se encontre em uma das situações elencadas no art. 3º da IN SRF
nº 480/2004 e suas alterações posteriores.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de
emissão de notas fiscais.

PARÁGRAFO OITAVO  - 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 efe-
tivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplica-
ção da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:

EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – 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° 167864 (Pleitos Eleitorais) e
Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

                    CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da Contratada:
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a) Efetuar a coleta dos itens conforme descrito em cada etapa, nos ho-
rários e locais ajustados, em veículos utilizados exclusivamente para este
fim;
b) Fornecer recibo em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
discriminando as quantidades transportadas em cada etapa, no ato da co-
leta;
c) Entregar as urnas eletrônicas, volumes de cabinas de votação, volu-
mes de mídias de votação e volumes de materiais de apuração mediante
recibo, nos endereços relacionados pelo Contratante, exclusivamente aos
serventuários  devidamente  designados  pelo  Juiz  Eleitoral  da  respectiva
Zona, conforme descrito neste Termo de Referência;
d) Responder, na forma estabelecida no contrato, pelo inadimplemento
de cláusulas contratuais ou quando ocorrer avarias ocasionadas comprova-
damente por manuseio indevido no trajeto das urnas eletrônicas, mídias de
resultado e demais materiais, ou extravios, por culpa ou dolo da contrata-
da;
e) Adotar as cautelas necessárias para o manuseio e transporte dos
equipamentos; 
f) Cumprir as obrigações derivadas do contrato, quais sejam, encargos
previdenciários, obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comer-
ciais;
g) Cumprir as decisões emanadas da administração do Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Alagoas que visem ao fiel cumprimento do contrato. 
h) Implantar, de forma adequada, a supervisão dos serviços, de modo
a obter uma operação correta e eficaz; 
i)        Comunicar à Fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade de ca-
ráter urgente e prestar os esclarecimentos que a referida Fiscalização jul-
gar necessários;
j)       Fornecer ao contratante, em prazo não superior a 20 (vinte dias) após
a contratação, o plano logístico da distribuição das urnas eletrônicas, mí-
dias de resultado, materiais de votação e expediente;
k) Expor a logística dos trabalhos aos agentes da Justiça Eleitoral (ser-
vidores, Juízes e Membros do Tribunal), em momentos distintos, na forma
determinada pelo Contratante;
l)       Solicitar ao contratante os endereços dos locais de coleta e entrega
das urnas eletrônicas, por Zona e Seção Eleitoral, bem como a sua respec-
tiva quantidade, devendo ainda, a contratada requerer a lista supramenci-
onada em um prazo mínimo de 05 (cinco) dias que antecedam o transporte
das urnas eletrônicas, em função da probabilidade de haver mudanças nos
locais onde funcionarão as seções eleitorais;
m) Dispor de pelo menos um supervisor/coordenador na região para
atendimento à Zona Eleitoral, podendo este ser compartilhado com outras
zonas eleitorais, que possa intervir na logística direta de distribuição e re-
colhimento e que esteja desvinculado do quadro de motoristas e carrega-
dores; 
n) Munir os condutores dos veículos envolvidos na operação com apa-
relhos celulares, bem como todos os responsáveis nos locais de apoio, em
todas as sedes das Zonas Eleitorais. O uso dos telefones celulares, nos li-
mites da contratação, fica restrito ao recebimento de chamadas pagas na
sua origem, não se responsabilizando o Tribunal por qualquer ligação origi-
nada do aparelho durante o período da contratação ou mesmo recebida na
modalidade “a cobrar”; 
o) Fornecer ao TRE-AL uma relação contendo nome dos condutores e 
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identificação dos veículos (modelo, marca, ano de fabricação, placa)
que serão utilizados em cada etapa da operação. 

p) Indicar  preposto,  a  quem a Fiscalização dirigir-se-á  para  resolver
questões vinculadas à execução dos serviços;
q) Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identifi-
cados.

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 OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a) Permitir o acesso dos empregados da contratada às suas dependências
para execução de serviços referentes ao objeto contratado, quando necessá-
rio;
b)  Prestar as informações e os esclarecimentos correlatos aos serviços,
que venham a ser solicitados pela Contratada;
c)  Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu
bom desempenho, segundo os princípios da eficiência e da eficácia;
d) Aceitar o preposto indicado pela contratada;
e) Observar as condições gerais de aceitação quanto a peso, dimensões e
outras estabelecidas pela Contratada;
e) Apresentar à Contratada cronograma para realização da coleta e da en-
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trega das urnas eletrônicas, incluindo a indicação dos respectivos locais de
coleta e entrega;
f) Fornecer e emitir recibos discriminando a quantidade de urnas eletrôni-
cas, mídias de resultado e materiais e que forem entregues à Contratada,
nos quais o signatário aporá por extenso o nome juntamente com o número
de um documento de identificação pessoal;
g) Fiscalizar, por meio dos Gestores designados pela Presidência, com apoio
da Fiscalização, a execução dos serviços. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

 A vigência do contrato será a partir da assinatura, até 31 de dezembro de 2020,
considerando o prazo para pagamento.

CLÁUSULA DEZ – 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 ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A Contratada estará sujeita às penalidades estabelecidas na legislação
que disciplina as licitações e contratações públicas (Leis nº 8.666/93 e 10.520/02),
nos seguintes termos:

a) Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93:
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a.1) O  atraso injustificado  no início da execução dos serviços sujeitará a
Contratada,  a  juízo  do  Contratante,  à  multa  de  5%  do  valor  total  do
contrato, por turno de votação. A execução terá início com a arrumação das
urnas para distribuição aos locais de votação.

a.2) O atraso injustificado, ou de justificativa não aceita pela Administra-
ção, em relação a coleta ou entrega dos itens contratados, em qualquer
etapa, sujeitará a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 2% sobre
preço unitário de coleta ou entrega do item, por tempo superior a 30 minu-
tos, incidindo em tantos quantos forem os volumes coletados ou entregues
em atraso, por turno de votação.

b) Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do
contrato, o Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades:

b.1) Advertência;

b.2) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial
do mesmo;
b.3) Suspensão temporária  de participar em licitação e impedimento de
contratar com o TRE-AL;
b.4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra-
ção Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderá a Administração considerar inexecução total ou
parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior
a 2 dias para as atividades preparatórias, 5 horas para as todas as etapas dos
serviços, à exceção da etapa II, cujo prazo será considerado para tanto se supe-
rior a 2 horas, na entrega, coleta ou na regularização de eventuais vícios.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar  documentação falsa,  ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas
neste edital e das demais cominações legais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As penalidades serão aplicadas na forma da
legislação específica e de acordo com as normas regulamentares da Secretaria
do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  assegurando-se  à  Contratada, em
qualquer hipótese, os benefícios da ampla defesa e do contraditório.

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.
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PARÁGRAFO SEXTO - A contratada, 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 8.666/93.

PARÁGRAFO OITAVO - Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à contratada.

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.

PARÁGRAFO TREZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente contratação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

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.

PARÁGRAFO 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 TREZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020 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 QUATORZE – DA GESTÃO CONTRATUAL E  FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A gestão do contrato ficará a cargo de servidores Leonardo Luiz dos
Santos  Pereira  e  Neilton  Souza  Silva  Júnior,  que  promoverão  o
acompanhamento da execução dos serviços, ficando a fiscalização a cargo dos
Chefes de Cartório ou outros servidores designados pela Presidência do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO  ÚNICO  -  À  Gestão  e  Fiscalização  do  contrato,  dentre  outras
atribuições previstas na Resolução nº 15.787/2017 ou outro instrumento legal
que a substitua, compete:

a) Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de entrega das ur-
nas eletrônicas, por Zona e Seção Eleitoral, pontos de transmissão
e juntas apuradoras.

b) Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for necessário
para viabilizar o pagamento na forma prevista no contrato.

c) Comunicar à Administração eventual descumprimento de cláusula
contratual.

d) Propor, de forma fundamentada, em caso de descumprimento de
cláusula contratual, as penalidades cabíveis.

CLÁUSULA QUINZE - 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.
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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 DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - 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 devidamente assinado.

                    Maceió, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL 
               Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

                Presidente 

Pela Empresa 
           

                    Representante da empresa
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ANEXO III

Pregão Eletrônico nº 68/2020

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de 
Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone 
Fax
E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim (  ) Não
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ANEXO IV

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS (modelo)

1º TURNO

Etapa 1 – Envio de Urnas e Cabinas de Votação

Descrição Tipo  do
transporte

Área Locais Média  de  Volumes
Por Local

Volumes Estimados Roteiros Valor Unitário Valor total

Distribuição  de  Urnas  e
Cabinas  de  Votação dos
Locais  de
Armazenamento para  os
Locais de Votação

Municipal Urbana 624 7,12 4,442 130 0,00 0,00

Rural 90 4,64 418 19 0,00 0,00

Intermunicipal Urbana 249 6,19 1.542 53 0,00 0,00

Rural 43 4,47 192   9 0,00 0,00

Total (Etapa 1) 0,00

Etapa 2 – Recolhimento de Envelopes

Descrição Tipo  do
transporte

Área Locais Média  de  Volumes
Por Local

Volumes Estimados Roteiros Valor Unitário Valor total

Recolhimento  de
Envelopes nos Locais de
Votação  para  entrega
nos  Pontos  de
Transmissão  e/ou  Juntas
Apuradoras

Cenário  1
(com  PTJE¹  e
com JA²)

Urbana 601 1,24 743 125 0,00 0,00

Rural 85 1,08 92 18 0,00 0,00

Cenário  2
(com  PTJE  e
sem JA²)

Urbana 151 1,83 277 31 0,00 0,00

Rural 29 2,00 58 6 0,00 0,00

Cenário  3
(sem  PTJE  e
sem JA)

Urbana 121 1,03 125 25 0,00 0,00

Rural 19 1,00 19 4 0,00 0,00

Total (Etapa 2) 0,00
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Etapa 3 – Recolhimento de Urnas

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de Volumes
Por Local

Volumes Estimados Roteiros Valor Unitário Valor total

Recolhimento de Urnas Municipal Urbana 624 6,12 3.817 130 0,00 0,00

Rural 90 3,64 328 19 0,00 0,00

Intermunicipal Urbana 249 5,19 1.293 53 0,00 0,00

Rural 43 3,47 149 9 0,00 0,00

Total (Etapa 3) 0,00

Fornecimento de Envelopes

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de Volumes
Por Local

Volumes Estimados Roteiros Valor Unitário Valor total

Fornecimento de
Envelopes³ para o PTJE e

JA

Tipo 1 NA 278 1,00  370 NA 0,00 0,00

Tipo 2 NA 1.036 1,00 1.250 NA 0,00 0,00

Total (Etapa 1) 0,00
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2º TURNO

Etapa 1 – Envio de Urnas e Cabinas de Votação

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de Volumes
Por Local

Volumes Estimados Roteiros Valor Unitário Valor total

Distribuição  de  Urnas  e
Cabinas  de  Votação dos
Locais  de
Armazenamento para  os
Locais de Votação

Municipal Urbana 230 7,17 1.649 48 0,00 0,00

Total (Etapa 1) 0,00

Etapa 2 – Recolhimento de Envelopes

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de Volumes
Por Local

Volumes Estimados Roteiros Valor Unitário Valor total

Recolhimento  de
Envelopes nos Locais de
Votação  para  entrega
nos  Pontos  de
Transmissão  e/ou  Juntas
Apuradoras

Cenário  1
(com  PTJE  e
com JA)

Urbana 230 1,56 359 48 0,00 0,00

Total (Etapa 2) 0,00

Etapa 3 – Recolhimento de Urnas

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de Volumes
Por Local

Volumes Estimados Roteiros Valor Unitário Valor total

Recolhimento de Urnas Municipal Urbana 230 6,17 1.418 48 0,00 0,00

Total (Etapa 3) 0,00
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Etapa 4 – Fornecimento de Envelopes

Descrição Tipo do
transporte

Área Locais Média de Volumes
Por Local

Volumes Estimados Roteiros Valor Unitário Valor total

Fornecimento de
Envelopes para o PTJE e

JA

Tipo 1 NA 118 1,00 126 NA 0,00 0,00

Tipo 2 NA 241 1,00 251 NA 0,00 0,00

Total (Envelopes) 0,00

Total 1º turno 0,00

Total 2º turno 0,00

Total Geral (1º e 2º Turno) 0,00

1) PJTE: Ponto de Transmissão da Justiça Eleitoral
2) JA: Junta Apuradoras
3) Envelopes: Quantidade total estimada é definida pela quantidade necessária a ser consumida por cada local de votação mais envelope reserva.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 59 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020

 

PROCESSO Nº 0010887-75.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 14 de outubro 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 para transporte de urnas eletrônicas, envelopes
para apuração, cabinas de votação, bem como o fornecimento de envelopes, tudo de
acordo com requisição promovida pela Comissão de Eleições desta Corte.

 

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

 

1- DO OBJETO

 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa para transporte de
urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como o
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fornecimento de envelopes, 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 31 de
dezembro de 2020, 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:

1. 1. 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

Edital 59 (0772776)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 787



indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

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

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

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

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

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

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

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

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

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

h) que os 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

Edital 59 (0772776)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 788

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


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 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
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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 por turno de eleição, 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.

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 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.
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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 (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.

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
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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.

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;
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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.

 

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 por turno de eleição, determinado pela SEIC do
TRE/AL, após efetuar pesquisa de mercado, sendo R$ 957.461,81 (novecentos e
cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e um
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centavos), para o 1º turno de eleição, e R$ 291.264,73 (duzentos e noventa e
um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos), para
o 2º turno de eleição, resultando no montante de R$ 1.248.726,54 (um milhão,
duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta
e quatro centavos), para contratação dos serviços.

 

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.

 

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 material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio
pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.3. A proposta vencedora ajustada e a Planilha de Formação de Preços, conforme
modelo constante no Anexo IV, 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 III.
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8.7.1. Também deverá ser encaminhada pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Planilha de
Formação de Preços, constante do Anexo IV, devidamente preenchida.

 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.

8.10. 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.

8.11. 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 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.

Edital 59 (0772776)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 795

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


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 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.
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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;

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
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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.

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.
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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 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:

 

9.10.3.1. Atestado (ou declaração) de capacidade técnica, no mínimo um, em nome
do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que demonstre
aptidão da licitante na execução de atividades compatíveis com o objeto desta
contratação.

 

a) a comprovação da capacidade técnica solicitada acima deverá contemplar a entrega,
em um mesmo dia, de um quantitativo mínimo de 40% (quarenta por cento) do
quantitativo total de locais previsto, ou seja, entregas em pelo menos 412
(quatrocentos e doze) locais com endereços distintos em um mesmo dia.
 

9.10.3.1.1. A comprovação acima visa garantir que a empresa possua experiência
suficiente para gerir a frota necessária ao alcance do objeto e reduzir ao máximo a
possibilidade de insucesso na execução da contratação.
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9.10.4. Qualificação econômico-financeira:

9.10.4.1. Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a
contratação.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA
PROPOSTA VENCEDORA.

 

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

Edital 59 (0772776)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 800



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
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:
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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
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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.

 

13.1. 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-
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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

 

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 E FISCALIZAÇÃO

 

16.1. A GESTÃO do contrato ficará a cargo dos servidores Leonardo Luiz dos Santos
Pereira e Neilton Souza Silva Júnior, que promoverão o acompanhamento da execução
dos serviços, ficando a fiscalização a cargo dos Chefes de Cartório ou outros
servidores designados pela Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

16.2. À Gestão e Fiscalização do contrato, dentre outras atribuições previstas na
Resolução nº 15.787/2017 ou outro instrumento legal que a substitua, compete:

a. Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de entrega das urnas eletrônicas,
por Zona e Seção Eleitoral, pontos de transmissão e juntas apuradoras.

b. Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for necessário para viabilizar
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o pagamento na forma prevista no contrato.

c. Comunicar à Administração eventual descumprimento de cláusula contratual.

d) Propor, de forma fundamentada, em caso de descumprimento de cláusula
contratual, as penalidades cabí, veis.

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

17.1. A Contratada estará sujeita às penalidades estabelecidas na legislação que
disciplina as licitações e contratações públicas (Leis nº 8.666/93 e 10.520/02), nos
seguintes termos:

 

17.1.1. Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93:

a) O atraso injustificado no início da execução dos serviços sujeitará a Contratada, a
juízo do Contratante, à multa de 5% do valor total do contrato, por turno de votação.
A execução terá início com a arrumação das urnas para distribuição aos locais de
votação;

b) O atraso injustificado, ou de justificativa não aceita pela Administração, em relação a
coleta ou entrega dos itens contratados, em qualquer etapa, sujeitará a Contratada, a
juízo do Contratante, à multa de 2% sobre preço unitário de coleta ou entrega do item,
por tempo superior a 30 minutos, incidindo em tantos quantos forem os volumes
coletados ou entregues em atraso, por turno de votação.

 

17.2. 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 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.
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17.3. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

 

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

 

17.5. Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do
contrato, o Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades:

 

a) Advertência;

 

b ) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do mesmo;

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com
o TRE-AL;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

 

17.6. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para
imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 2 (dois) dias para as atividades
preparatórias, 5 horas para as todas as etapas dos serviços, à exceção da etapa II,
cujo prazo será considerado para tanto se superior a 2 horas, na entrega, coleta ou na
regularização de eventuais vícios.

17.7. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente com as
demais.

 

17.8. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

 

17.9. 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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17.10. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

17.11. 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.

 

17.12. 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.

 

17.13. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.

 

17.14. 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.

 

17.15 O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

 

17.16. O período de atraso será contado em dias corridos.

 

17.17. 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.

 

17.17.1. 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.
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17.18. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

17.19. 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 efetuado, por turno de votação, no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, após o devido atesto
pela Gestão/Fiscalização, desde que os serviços estejam em conformidade com as
exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável à Contratada.

 

18.2. O pagamento será realizado mediante ordem bancária de crédito em favor da
Contratada, que, para tanto, deverá fazer constar em sua proposta seus dados
bancários.

 

18.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade
ou inadimplência, sem que isso gere direito a pedido de reajustamento de preços ou
correção monetária.

 

18.4. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas.

 

18.5. 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.

 

18.6. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.
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18.7. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção conforme a legislação de regência.

 

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

EM = I x N x VP,

 

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

 

 

I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644

365 365

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da
Despesa n° 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

20.1. As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na Minuta Contratual,
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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.

 

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.
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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.

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.

 

23.1 0 . 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.
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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 24.11, 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 I-B – Endereços dos Locais de Armazenamento;

ANEXO I-C – Locais de votação por município;

ANEXO I-D - Relação de Pontos de Transmissão–entrega de Envelopes Tipo 1;

ANEXO I-E – Relação de Juntas Apuradoras – entrega de Envelopes Tipo 2;

ANEXO I-F – Distribuição de envelopes nas sedes dos cartórios eleitorais;

ANEXO I-G – Planejamento logístico – Distribuição de urnas e cabinas de votação;

ANEXO I-H – Detalhamento do roteiro;

ANEXO II – Minuta de Contrato;

ANEXO III - Modelo de Planilha para contratação;

ANEXO IV – Planilha de Formação de Preços (modelo).

 

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, 25 de setembro de 2020.

 

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITA LESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
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ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITA LESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0772775.

Em 28 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 28/09/2020, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0772776 e o código CRC 3C72EBC9.

0010887-75.2019.6.02.8000 0772776v2
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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 05302020092800101

Nº 186, segundafeira, 28 de setembro de 2020ISSN 16777069Seção 3

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo nº 000219638.2020.6.02.8000; Partes: União, através do TRE/AL e o Banco do
Brasil, CNPJ nº 00.000.000/000191; Objeto: Operacionalização do pagamento aos
COLABORADORES que participarem das Eleições Municipais de 2020, 1º e 2º turno, se
houver; Fund. Legal: art. 116 da Lei nº 8.666/93 e alterações; Autorização pelo Des. Pedro
Augusto Mendonça de Araújo, Presidente, em 17/09/2020.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 12/2020; Proc. SEI nº 000228646.2020.6.02.8000; PE nº 51/2020; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e Decreto nº
7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da
publicação do extrato no DOU. Assinatura: 21/09/2020; Objeto: Registro de Preços para
confecção de faixas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar o PE nº 51/2020, no
site: www.treal.jus.br  Transparência  Gestão de Contratações  Atas de Registro de
Preços); GILBERTO CEZÁRIO DA SILVA JÚNIOR, CNPJ nº 26.125.358/000134, Item 01,
COMERCIAL GRACILIANO, UNIDADE, 301, R$ 28,40, R$ 8.548,40.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo SEI nº 000876237.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 23/09/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 58/2020, que
tem por objeto aquisição de material de consumo  fita para impressora EPSON LQ 590,
conforme requisição promovida pela Seção de Almoxarifado e de acordo com as
especificações descritas no Edital e seus Anexos, adjudicado à empresa MIX PAPELARIA
EIRELI, CNPJ nº 24.180.611/000127, vencedora do objeto pelo valor global de R$ 1.410,00,
e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no
Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

MaceióAL, 25 de setembro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 001090596.2019. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação, de
forma não contínua, de serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da
Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020, conforme especificações e condições assentadas
neste edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/09/2020 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol  Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras700115000672020. Entrega das Propostas: a partir de
28/09/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/10/2020 às
14h00 no site www.gov.br/compras.

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

(SIASGnet  25/09/2020) 70011000012019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 001088775.2019. Objeto: Contratação de empresa para transporte de urnas
eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como o fornecimento de
envelopes, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. .
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/09/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Aristeu de Andrade, 377, Farol  Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras700115
000682020. Entrega das Propostas: a partir de 28/09/2020 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/10/2020 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

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

(SIASGnet  25/09/2020) 70011000012019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 000380772.2020. Objeto: 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 no
edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/09/2020 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol  Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras700115000662020. Entrega das Propostas: a partir de
28/09/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/10/2020 às
09h00 no site www.gov.br/compras.

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

(SIASGnet  25/09/2020) 70011000012019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 26/2020, para fornecimento de combustíveis para a 12ª Zona Eleitoral  Porto
Grande/AP. PARTES: União, através do TREAP e D. K. LIMA DE ALMEIDA. Objeto:
Fornecimento de combustível (Diesel S10, Diesel Comum, Gasolina Comum e Óleo 2
Tempos). Valor do contrato: R$ 15.292,50 (quinze mil e duzentos e noventa e dois reais e
cinquenta centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura. Data de
assinatura: 24/09/2020. Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do
TRE/AP, e Emerson Gonçalves Coimbra, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 139/2020, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa EZ TECHS IMPORTADORA,
EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI, para eventual aquisição de materiais
elétricos, hidráulicos, diversos e de refrigeração. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93
e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa
TREBA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 005490974.2018.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12
meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA: 25/09/2020. SIGNATÁRIOS:
Raimundo de Campos Vieira, pelo TREBA, e o Sr. Cristiano Leitão da Cunha
Duvivier.

. Item Especificação Qtd. Total

Estimada

Preço Unitário

. 33 Luminária/Painel LED de embutir

Marca / Modelo: ArcoIris / Plafon

Painel LED 18W

50 R$ 23,42

Salvador, 25 de setembro de 2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 092/2018, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia e a empresa NARWAL INFORMÁTICA LTDAME. OBJETO: prorrogação de prazo de
vigência. FUNDAMENTO LEGAL art. 57, Inciso II, da Lei n.º 8.666/93. Processo SEI: 137433
60.2020.6.05.8000. ASSINATURA: 25/09/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE/BA e a Sra. Maria Andreia Queiroz Pires, pela contratada.
Salvador 25 de setembro de 2020.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2020NE001799, emitida em 23/09/2020. FAVORECIDO:
PHONOWAY SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Aquisição de aparelhos
telefônicos IP. VALOR: R$ 106.950,84. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 44/2019 e
Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.52.06 Ação
02.122.0033.20GP.0029, PROCESSO nº 004822043.2020.6.05.8000.
Salvador, 25 de setembro de 2020.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2020NE001776, emitida em 22/09/2020. FAVORECIDO: BLUENETT
CARIMBOS E INFORMÁTICA EIRELI. OBJETO: Aquisição de serviços de confecção, instalação
e retirada de faixas e baners. VALOR: R$ 19.319,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão
Eletrônico 16/2020 e Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento
3.3.90.30.44 Ação 02.061.0033.4269.0001, PROCESSO nº 004788791.2020.6.05.8000.
Salvador, 25 de setembro de 2020.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2020NE001743, emitida em 18/09/2020. FAVORECIDO: MEGA
COMERCIAL E AMBIENTAL EIRELI OBJETO: Aquisição de refrigeradores tip frigobar. VALOR:
R$ 20.493,35. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 68/2018 e Leis 10520/02 e
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.52.12 Ação 02.122.0033.20GP.0029,
PROCESSO nº 004799183.2020.6.05.8000.
Salvador, 25 de setembro de 2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Processo PAD n.º 14.064/2020. Espécie: Convênio N.º18/2020. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, através da
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE FORTALEZA. Objeto: é o estabelecimento de um programa
cooperativo entre Convenente e Conveniado, objetivando à disponibilização de pessoal
para auxiliar a equipe de fiscalização da Propaganda Eleitoral. Fundamento Legal: com
fundamento na Lei n.º 8.666/93, no que couber no Provimento CRE CE N.º 10/2020, que
disciplina o Poder de Polícia sobre a Propaganda Eleitoral, bem como no PAD N.º
14.064/2020. Assina: pelo TRE/CE, Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA
MÁXIMO, Presidente do TRECE, e pela Agência de Fiscalização de Fortaleza, Júlio
Fernandes Santos. Data: 27/08/2020.

DIRETORIAGERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2020

Processo n.º 14.055/2020. Objeto: aquisição de material de consumo, para abastecimento
do estoque de produtos de limpeza e higienização do almoxarifado do TRE, conforme as
especificações abaixo e do Anexo III  Termo de Referência. O objeto foi adjudicado às
empresas: DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 17.602.864/000186, item 1: valor
unitário: R$ 5,46; JEAN ALEXANDRE WENDLER, CNPJ: 27.130.609/000131, item 4: valor
unitário: R$ 8,51; J. SENA DE OLIVEIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, CNPJ:
28.375.567/000161, item 7: valor: R$ 90,00; M. A. DA SILVA DO VALE, CNPJ:
34.361.175/000146, item 5: R$ 8,66. Os itens 2, 3 e 6 foram fracassados. Homologado por:
Hugo Pereira Filho, DiretorGeral do TRE/CE. Data: 24/09/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
DiretorGeral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21,
inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, do Decreto nº 10.024/2019 e no item 20.4 do Edital
deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação e homologação deste certame. A Ilma.
Sra. Leila de Almeida Gomes, DiretoraGeral do TRE/ES, em Substituição, em 17/09/2020,
adjudicou os itens 01, 02, 03 e 04 à empresa ARW Editora Gráfica Eireli. Este procedimento
licitatório foi homologado (sistema Comprasnet) pela Ilma. Sra. Leila de Almeida Gomes,
DiretoraGeral do TRE/ES, em Substituição, em 23/09/2020.Processo: 0003662
02.2020.6.08.8000

Vitória, 25 de setembro de 2020.
FERNANDA RASSELI PRETTI

Pregoeira

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 29/2020

O TREGO torna público a homologação da licitação, modalidade Pregão,

forma eletrônica, nº 29/2020 (PAD 1117/2020), que tem por objeto a contratação de

empresa especializada para a execução de serviços de manutenção e reforma geral de

cadeiras executivas de escritório. Empresa vencedora: L V X COMERCIO E SERVI CO S

LTDA (CNPJ 07.340.740/000116). Valor global: R$ 317.982,27. Data da homologação:

23/09/2020. Os autos encontramse com vistas franqueadas aos interessados.

CRISTINA TOKARSKI PERSIJN

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

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2020.

À CPREG, 

Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 28/09/2020, às 21:07, 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
0773430 e o código CRC 498BFD10.

0010887-75.2019.6.02.8000 0773430v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 991 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 30 de setembro de 2020.

Para: Diretoria Geral (com cópia aos Pregoeiros, para conhecimento).

Assunto: Solicitação. Execução. Serviço Extraordinário. Pregão Eletrônico. Eleições
2020.

 

Senhor Diretor Geral,
 
Em razão da necessidade de conclusão de vários pregões

eletrônicos durante o mês de outubro, com vistas a realização das Eleições
2020, solicito a Vossa Senhoria, total apoio aos trabalhos realizados pelos
Pregoeiros, referente ao Pregão Eletrônico Nº 68/2020 (doc. 0772776),
inclusive, quanto a convocação dos respectivos gestores designados para
prestar apoio técnico nos certames, e, da ACAGE, para as respectivas
planilhas. 

Concomitantemente, solicito prévia autorização para a realização
de jornada suplementar pelos Pregoeiros, quando necessário, no sentido de
que os trabalhos transcorram de forma satisfatória e no menor tempo
possível.

 
Respeitosamente. 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/09/2020, às 17:46, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0775153 e o código CRC 10D981A4.

0010887-75.2019.6.02.8000 0775153v2
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�[]aja�̀aZ9�9�̀ê97]yaYa\_̀̂_aẑ�p9YZ\9ĵ\Z\9]e9ayle]ayeY_Z\9e9̂k̂\_̂yeY_Z\9gem̂a\9e9̀em[ĝyeY_̂̀e\9]e9[y
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è]a\_̀ab[aciZ9]Z9l̀emiZp9YZ\9_èyZ\9]Z9�9no9]e\_e9̂̀_amZt
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lèŷY¡Yjâ9]ep9YZ9y�YayZp9sr9�[y�9]Z\9]e\amŶ]Z\9YZ9̂̀_amZ9ro9]e\_̂9{Z̀_̂̀â�
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Rua Nações Unidas, 521 – Vila Bressani – Paulínia – SP CEP 13.140-508. 
PABX (19) 3217-4442 sac@jcplogistica.com.br 

 

 

Ao 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020 

PROCESSO Nº 0010887-75.2019.6.02.8000 

OBJETO: contratação de empresa para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como 

o fornecimento de envelopes, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. 

 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 

 

A empresa JCP ANDRADE TRANSPORTES EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 23.046.325/0001-00, sediada na Rua 

Nações Unidas, nº 521 – Vila Bressani – Paulínia/SP, CEP: 13.140-508, através da Sra. Janaina Cristina Porcel Andrade, portadora 

da carteira de identidade nº 46.687.100-4 e do CPF nº 374.058.368-10, vem respeitosamente a presença de vossas senhorias 

solicitar esclarecimentos, conforme segue: 

 

1) QUANTO AO REUNIAO PARA APRESENTACAO DE AJUSTES E LOGISTICA: 

 

Após análise do edital, especificamente no tocante ao item 4 do ANEXO I-A – Especificação dos Serviços, nos deparamos com a 

informação de que a empresa, até 6 dias antes da eleição (segunda-feira antes da eleição, seja primeiro ou segundo turno), 

reunir-se com o Chefe de Cartório para apresentar e discutir o plano logístico de distribuição e recolhimento das urnas, 

apresentando na oportunidade todos os condutores e todos os veículos.  

 

No entanto senhores, após leitura desse item, e considerando que acreditamos que não terá um local para receber toda a 

quantidade de pessoal e de veículos, entendemos que nesse momento o que devemos apresentar é a relação de todo o pessoal 

envolvido e também dos veículos, com fotos e com a documentação pertinente através do representante da operação de cada 

região que será definida pela empresa. Está correto tal entendimento? 

 

2) QUANTO A PLANILHA DE FORMACAO DE PRECOS: 

 

Senhores, gostaríamos de verificar a possibilidade de disponibilização da Planilha de Formação de Preços em formato Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimento PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (0776185)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 820



 

Rua Nações Unidas, 521 – Vila Bressani – Paulínia – SP CEP 13.140-508. 
PABX (19) 3217-4442 sac@jcplogistica.com.br 

 

 

 

3) QUANTO AOS LOCAIS DE VOTACAO:  

 

Senhores, após acessarmos o link para verificação dos locais de votação (http://www.tre-al.jus.br/eleicoes/eleicoes-

2020/georreferenciamento-tre-al), notamos tratar-se de um mapa. Gostaríamos de saber a possibilidade de a partir desse 

momento já nos disponibilizarem uma lista contendo esses locais de votação para correto dimensionamento dos preços.  

 

Muito obrigada, permanecemos a disposição para o que se fizer necessário. 

 
 

Paulínia, 01 de Outubro de 2020 
 
 
 

JCP Andrade Transportes 
Janaina Cristina Porcel Andrade 

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

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2020.
Aos Srs. Servidores
Leonardo Luiz dos Santos Pereira
Neilton Souza Silva Júnior
Gestores da Contratação
 
                                 Reporto-me no  presente para

solicitar o pronunciamento dos Srs. quanto ao pedido de
esclarecimento apresentado por potencial licitante, evento sei
nº 0776185.

                                  Agradeço antecipademente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 01/10/2020, às 17:07, 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
0776198 e o código CRC 1C5A2D31.

0010887-75.2019.6.02.8000 0776198v1
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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 outubro de 2020.
Aos Pregoeiros,
 
Considerando as dúvidas levantadas por meio da

Solicitação de Esclarecimento 0776185, condizida a essa gestão por
meio do Despacho 0776198 esclarecemos:

 
Questão 1
Não está correto o entendimento do potencial licitante.

Não se pretende uma reunião única com todos os contratados e todos
os Cartórios Eleitorais, em um único momento e em um mesmo local.
Quando se fala "Cartório Eleitoral", está se referindo a cada um dos
42 Cartórios Eleitorais da Capital e Interior.

Então, de acordo com o segundo parágrafo do item 4,
“todos os condutores (de todas as etapas abrangidas) envolvidos na
operação e o representante designado pela empresa” deverão estar
presentes na reunião que ocorrerá com o respectivo Cartório
Eleitoral. Lembrando ainda que a previsão é que esse representante
designado seja o supervisor/coordenador que está citado no item
10.1 desse mesmo ANEXO.

Em caso de ausência justificada, esse representante
poderá ser substituído por um dos condutores, que assumirá nessa
situação a condição de preposto da empresa para as definições que
forem necessárias na reunião em questão e inclusive assinando o
PLANEJAMENTO LOGÍSTICO —DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO
DE URNAS, MÍDIAS E DOCUMENTOS (Anexo G) da Zona Eleitoral,
junto com os representantes dos respectivos Cartórios Eleitorais.

O que se pretende então são reuniões setorizadas na sede
de cada cartório eleitoral, ou em local apropriado a critério dos Juízes
Eleitorais e Chefes dos Cartórios e, reforçando, não necessariamente
todas as reuniões ocorrendo na mesma data, podendo ter
agendamentos distintos, mas sempre com a presença das pessoas
acima citadas.
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Questão 2
Planilha enviada para a SLC, com quantitativos

atualizados, para avaliação quanto a publicação no site.
 
Questão 3
Pode ser sim disponibilizada listagem atualizada dos

locais de votação e respectivos quantitativos, mas lembrando que
essa listagem está passível de alteração até a véspera da eleição,
sendo os quantitativos tratados no Termo de Referência e no referido
link utilizados para estimativas e precificação individualizada dos
roteiros.

As variações que eventualmente ocorrerem não serão
significativas em relação ao vulto do contrato. Os quantitativos
atualizados até esta data estão na planilha enviada à SLC, referente à
questão 2.

As principais alterações que podem ocorrer estariam
ligadas a eventual necessidades de criação de locais de votação com
o consequente remanejamento de seções eleitorais entre esses locais
de votação ou ainda entre locais de votação já existentes (que são os
locais de visita que definem os roteiros), mas essa eventual variação,
enfatize-se, trataria-se de exceção.

O procedimento adotado pela gestão tem sido o de
sempre manter contato com a empresa contratada informando essas
alterações, quando ocorrem, de forma pontual.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 02/10/2020, às 10:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 15/10/2020, 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
0776578 e o código CRC DDCB8CB9.

0010887-75.2019.6.02.8000 0776578v1
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02/10/2020 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1101354&Texto=T&prgCod=876323
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Esclarecimento 02/10/2020 13:14:00
 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO “1) QUANTO AO REUNIAO PARA APRESENTACAO DE AJUSTES E LOGISTICA: Após análise do
edital, especificamente no tocante ao item 4 do ANEXO I-A – Especificação dos Serviços, nos deparamos com a informação
de que a empresa, até 6 dias antes da eleição (segunda-feira antes da eleição, seja primeiro ou segundo turno), reunir-se
com o Chefe de Cartório para apresentar e discutir o plano logístico de distribuição e recolhimento das urnas, apresentando
na oportunidade todos os condutores e todos os veículos. No entanto senhores, após leitura desse item, e considerando que
acreditamos que não terá um local para receber toda a quantidade de pessoal e de veículos, entendemos que nesse
momento o que devemos apresentar é a relação de todo o pessoal envolvido e também dos veículos, com fotos e com a
documentação pertinente através do representante da operação de cada região que será definida pela empresa. Está
correto tal entendimento? 2) QUANTO A PLANILHA DE FORMACAO DE PRECOS: Senhores, gostaríamos de verificar a
possibilidade de disponibilização da Planilha de Formação de Preços em formato Excel. 3) QUANTO AOS LOCAIS DE
VOTACAO: Senhores, após acessarmos o link para verificação dos locais de votação (http://www.tre-
al.jus.br/eleicoes/eleicoes- 2020/georreferenciamento-tre-al), notamos tratar-se de um mapa. Gostaríamos de saber a
possibilidade de a partir desse momento já nos disponibilizarem uma lista contendo esses locais de votação para correto
dimensionamento dos preços. JCP Andrade Transportes Janaina Cristina Porcel Andrade.Diretora”

Fechar
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Resposta 02/10/2020 13:14:00
 
RESPOSTA PREGÃO 68 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE
REFERÊNCIA: “Aos Pregoeiros, Considerando as dúvidas levantadas por meio da Solicitação de Esclarecimento 0776185,
condizida a essa gestão por meio do Despacho 0776198 esclarecemos:Questão 1 -Não está correto o entendimento do
potencial licitante. Não se pretende uma reunião única com todos os contratados e todos os Cartórios Eleitorais, em um
único momento e em um mesmo local. Quando se fala ´Cartório Eleitoral", está se referindo a cada um dos 42 Cartórios
Eleitorais da Capital e Interior.Então, de acordo com o segundo parágrafo do item 4, “todos os condutores (de todas as
etapas abrangidas) envolvidos na operação e o representante designado pela empresa” deverão estar presentes na reunião
que ocorrerá com o respectivo Cartório Eleitoral. Lembrando ainda que a previsão é que esse representante designado seja
o supervisor/coordenador que está citado no item 10.1 desse mesmo ANEXO.Em caso de ausência justificada, esse
representante poderá ser substituído por um dos condutores, que assumirá nessa situação a condição de preposto da
empresa para as definições que forem necessárias na reunião em questão e inclusive assinando o PLANEJAMENTO
LOGÍSTICO —DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DE URNAS, MÍDIAS E DOCUMENTOS (Anexo G) da Zona Eleitoral, junto
com os representantes dos respectivos Cartórios Eleitorais.O que se pretende então são reuniões setorizadas na sede de
cada cartório eleitoral, ou em local apropriado a critério dos Juízes Eleitorais e Chefes dos Cartórios e, reforçando, não
necessariamente todas as reuniões ocorrendo na mesma data, podendo ter agendamentos distintos, mas sempre com a
presença das pessoas acima citadas.Questão 2 - Planilha enviada para a SLC, com quantitativos atualizados, para avaliação
quanto a publicação no site. Questão 3 - Pode ser sim disponibilizada listagem atualizada dos locais de votação e
respectivos quantitativos, mas lembrando que essa listagem está passível de alteração até a véspera da eleição, sendo os
quantitativos tratados no Termo de Referência e no referido link utilizados para estimativas e precificação individualizada
dos roteiros. As variações que eventualmente ocorrerem não serão significativas em relação ao vulto do contrato. Os
quantitativos atualizados até esta data estão na planilha enviada à SLC, referente à questão 2. As principais alterações que
podem ocorrer estariam ligadas a eventual necessidades de criação de locais de votação com o consequente
remanejamento de seções eleitorais entre esses locais de votação ou ainda entre locais de votação já existentes (que são os
locais de visita que definem os roteiros), mas essa eventual variação, enfatize-se, trataria-se de exceção. O procedimento
adotado pela gestão tem sido o de sempre manter contato com a empresa contratada informando essas alterações, quando
ocorrem, de forma pontual. UNIDADE GESTORA”

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

 

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2020.
Srª Chefe SLC
 
Solicito a devida divulgação no site oficial TRE/AL

dos eventos relativos ao pedido de esclarecimento de
potencial licitante, bem como a resposta da Unidade
responsável pela elaboração do Termo de Referência,
eventos: 0776796 e 0776798. 

 
Cordialmente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 02/10/2020, às 13:21, 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
0776803 e o código CRC 2DA34A75.

0010887-75.2019.6.02.8000 0776803v1
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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 outubro de 2020.
Aos Cartórios Eleitorais das 2ª, 5ª, 6ª, 11ª, 12ª,

15ª, 16ª, 17ª, 20ª, 26ª, 27ª, 37ª, 46ª, 47ª e 48ª ZE,
 
Sras. e Srs. Chefes,
 
Informo que foi feita atualização dos dados dos

locais de votação para a contratação de empresa para
transporte de urnas e mídias para as eleições 2020, tendo sido
identificados novos locais sem as informações referentes às
Coordenadas Geográficas.

 
Esclareço que a maioria desses locais não foi

relacionado antes por, a época, não possuírem seções
alocadas no Cadastro (por isso a quantidade de seções é igual
a 0), mas que passaram a ter essa necessidade por serem
destino de alocações provisórias.

 
Dessa forma, solicito os bons préstimos de Vossas

Senhorias para informar, nos moldes do Despacho
SPLOG 0727026, as coordenadas desses locais, visando
subsidiar os potenciais licitantes com informações atualizadas
a respeito dos locais de votação integrantes da contratação
em tela.

 
Esclareço ainda que há duas opções para

informação dessas Coordenadas, conforme constante no
Despacho SPLOG 0727026. A primeira é a opção pelo registro
das Coordenadas Geográficas através do Sistema GEL
(Georreferenciamento Eleitoral). Para esse registro faz-se
necessário ir ao local de votação e, por celular com o sistema
GEL devidamente habilitado, efetuar a captura das
coordenadas, onde após a transmissão as informações serão
diretamente armazenadas no banco de dados do Cadastro
Eleitoral, estando disponível para o sistema ELO e para os
sistemas que fizerem uso dessa base, a exemplo do e-Titulo.
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No caso de se optar por informar as coordenadas

por meio de mapas (Google Maps, OpenStreetMap ou similar)
as coordenadas serão registradas somente na base de dados
do supramencionado contrato, sendo válida somente para
essa finalidade e não podendo ser exportada para o Cadastro
Eleitoral.

 
Abaixo a listagem de locais de votação pendentes

de Georreferenciamento.

 
À disposição para os esclarecimentos que se

fizerem necessários,
 
Leonardo Pereira
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos

Eleitorais
Co-gestor da Contratação de Transporte de Urnas

Eletrônicas, Mídias e Cabinas de Votação
(82)9.9314.4236 

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 05/10/2020, às 23:30, 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
0779313 e o código CRC A4ECC4F7.

0010887-75.2019.6.02.8000 0779313v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 7739 - TRE-AL/2ª ZE

Informo, para os devidos fins, que esta 2ª Zona realizou o
cadastramento do novo local de votação: Escola Espaço Educar, por
meio Sistema de Georreferenciamento Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES,
Chefe de Cartório, em 07/10/2020, às 17:12, 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
0781027 e o código CRC 50DF546C.

0010887-75.2019.6.02.8000 0781027v2
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E-mail - 0781604

Data de Envio: 
  08/10/2020 13:54:58

De: 
  TRE-AL/37ª ZONA ELEITORAL - PORTO REAL DO COLÉGIO <ze0037@tre-al.jus.br>

Para:
    splog@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Coordenadas de georefecimento 37

Mensagem: 
  Envio em arquivo anexo, as coordenadas do local de votação 1201 - CRECHE MUNICIPAL MARIA DO
CARMO SOUZA GOES, localizado na Rua das Pedrinhas,s/n - sítio Belem - Porto Real do Colégio,
pertencente a esta 37ª Zona Eleitoral.

Anexos:
    Georefecimento da Creche 1.pdf
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E-mail - 0781629

Data de Envio: 
  08/10/2020 14:11:25

De: 
  TRE-AL/37ª ZONA ELEITORAL - PORTO REAL DO COLÉGIO <ze0037@tre-al.jus.br>

Para:
    splog@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Georefecimento local de votacao 37 ZE

Mensagem: 
  Envio em arquivo anexo, as coordenadas do local de votação 1201 - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL
QUIRINO NUNES, localizado no povoado Mão de Engenho - São Brás, pertencente a esta 37ª Zona
Eleitoral.

Anexos:
    Georefecimento da Escola Municipal Manoel Quirino.pdf
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E-mail - 0781634

Data de Envio: 
  08/10/2020 14:13:57

De: 
  TRE-AL/37ª ZONA ELEITORAL - PORTO REAL DO COLÉGIO <ze0037@tre-al.jus.br>

Para:
    splog@tre-al.jus.br

Assunto: 
  retificação doc 0781629

Mensagem: 
  Retifico que o número do local de votação é 1090 - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUIRINO NUNES no
povoado Mão de Engenho.
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E-mail - 0785047

Data de Envio: 
  13/10/2020 18:51:48

De: 
  TRE-AL/27ª ZONA ELEITORAL - MATA GRANDE <ze0027@tre-al.jus.br>

Para:
    splog@tre-al.jus.br

Assunto: 
   Georefecimento local de votacao 27 ZE

Mensagem: 
  
Envio em arquivos anexos, as coordenadas dos locais de votação:
1244 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROF. ANANETE CAVALCANTE GOMES;
1236 - ESCOLA MUN. DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª LIZETTY LISBOA MARTINS pertencentes a esta 27ª
Zona Eleitoral.

Anexos:
    9°08'24Escola Municipal de Educação Básica Prof. Ananete Cavalcante Gomes.pdf
    9°07'10 ESCOLA MUN. DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª LIZETTY LISBOA MARTINS.pdf
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E-mail - 0785243

Data de Envio: 
  14/10/2020 11:01:53

De: 
  TRE-AL/47ª ZONA ELEITORAL - CAMPO ALEGRE <ze0047@tre-al.jus.br>

Para:
    splog@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Coordenadas geográficas - locais de votação - Campo Alegre

Mensagem: 
  
À SPLOG,

Sr. Chefe, 

Em resposta ao Despacho 0779313, informamos as coordenadas da Escola Felizardo Souza Lima, no
Distrito Luziápolis.
Rua Rodolfo de Morais
Campo Alegre - AL, 57250-000
-9.898228, -36.223352

Quanto à Escola Zenóbia Ferreira, os dados foram coletados por meio do Aplicativo GEL, já atualizados no
Elo.

Atenciosamente,

José Sali Soares
Chefe de cartório
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 8033 - TRE-AL/5ª ZE

Informo, para os devidos fins, que esta 5ª Zona realizou o
cadastramento do novo local de votação: Escola Municipal São José, por
meio Sistema de Georreferenciamento Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por KATHARINE BRANDÃO OLIVEIRA
CARNEIRO NOBRE, Chefe de Cartório, em 14/10/2020, às 18:55, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0786038 e o código CRC 59C791E0.

0010887-75.2019.6.02.8000 0786038v2
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AO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020 

PROCESSO Nº 0010887-75.2019.6.02.8000 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

OBJETO: contratação de empresa para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como o fornecimento de envelopes, conforme 

especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. 

 

PROPOSTA COMERCIAL  

 

1) DADOS DA EMPRESA:  

Razão Social: JCP Andrade Transportes Eireli 

CNPJ: 23.046.325/0001-00 

Endereço: Rua Nações Unidas, nº 521 – Vila Bressani – Paulínia/SP, CEP: 13.140-508 

Telefone: (19) 3217-4442 

E-mail: taisa@jcplogistica.com.br  

 

2) DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO /EMPENHO:  

Nome: Janaina Cristina Porcel Andrade  

RG: 46.687.100-4 SSP/SP  CPF: 374.058.368-10 

Nacionalidade: Brasileira  Estado Civil: Divorciada 
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3) DADOS DE CONTATO COM A EMPRESA 

Nome: Mariana Gaspar Wagner  

Endereço: Rua Nações Unidas, nº 521 – Vila Bressani – Paulínia/SP, CEP: 13.140-508 

Telefone: (11) 97591-7618  

E-mail: mariana@gasparservicos.com.br 

 

 

4) DADOS BANCÁRIOS: 

Banco: Brasil Agência: 6977-9  Conta Corrente: 71.415-1 

 

 

5) PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS: 
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1º Turno 

Etapa 1 – Envio de Urnas e Cabinas de Votação 

Descrição Tipo do Transporte Área Locais 
Média de Volumes 

Por Local 
Volumes 
Estimado 

Roteiros Valor Unitário Valor Total 

Distribuição de Urnas e 
Cabinas de Votação dos 

Locais de Armazenamento 
para os Locais de Votação 

Municipal 
Urbana 624 7,12 4.442 130 1.129,50 146.835,00 

Rural 90 4,64 418 19 1.350,00 25.650,00 

Intermunicipal 
Urbana 249 6,19 1.542 53 1.000,00 53.000,00 

Rural 43 4,47 192 9 1.000,00 9.000,00 

Total (Etapa 1) 234.485,00 

 
Etapa 2 – Recolhimento de Envelopes 

Descrição Tipo do Transporte Área Locais 
Média de Volumes 

Por Local 
Volumes 
Estimado 

Roteiros Valor Unitário Valor Total 

Recolhimento de Envelopes 
nos Locais de Votação para 

entrega nos Pontos de 
Transmissão e/ou Juntas 

Apuradoras 

Cenário 1 
(com PTJE1 e com JA2) 

Urbana 601 1,24 743 125 520,00 65.000,00 

Rural 85 1,08 92 18 520,00 9.360,00 

Cenário 2 
(Com PTJE e Sem JA) 

Urbana 151 1,83 277 31 520,00 16.120,00 

Rural 29 2,00 58 6 520,00 3.120,00 

Cenário 3 
(Sem PTJE e Sem JA) 

Urbana 121 1,03 125 25 520,00 13.000,00 

Rural 19 1,00 19 4 520,00 2.080,00 

Total (Etapa 2) 108.680,00 

 
Etapa 3 – Recolhimento de Urnas 

Descrição Tipo do Transporte Área Locais 
Média de Volumes 

Por Local 
Volumes 
Estimado 

Roteiros Valor Unitário Valor Total 

Recolhimento de Urnas 
Municipal 

Urbana 624 6,12 3.817 130 1.129,75 146.867,50 

Rural 90 3,64 328 19 1.350,00 25.650,00 

Intermunicipal Urbana 249 5,19 1.293 53 1.000,00 53.000,00 
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Rural 43 3,47 149 9 1.000,00 9.000,00 

Total (Etapa 3) 234.517,50 

  

Fornecimento de Envelopes 

Descrição Tipo do Transporte Área Locais 
Média de Volumes 

Por Local 
Volumes 
Estimado 

Roteiros Valor Unitário Valor Total 

Fornecimento de Envelopes3 
para PTJE e JA 

Tipo 1 NA 278 1,00 370 NA 35,00 12.950,00 

Tipo 2 NA 1.036 1,00 1.250 NA 35,00 43.750,00 

Total (Envelopes) 56.700,00 

  

2º Turno 

Etapa 1 – Envio de Urnas e Cabinas de Votação 

Descrição Tipo do Transporte Área Locais 
Média de Volumes 

Por Local 
Volumes 
Estimado 

Roteiros Valor Unitário Valor Total 

Distribuição de Urnas e 
Cabinas de Votação dos 

Locais de Armazenamento 
para os Locais de Votação 

Municipal Urbana 230 7,17 1.649 48 650,00 31.200,00 

Total (Etapa 1) 31.200,00 
         

Etapa 2 – Recolhimento de Envelopes 

Descrição Tipo do Transporte Área Locais 
Média de Volumes 

Por Local 
Volumes 
Estimado 

Roteiros Valor Unitário Valor Total 
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Recolhimento de Envelopes 
nos Locais de Votação para 

entrega nos Pontos de 
Transmissão e/ou Juntas 

Apuradoras 

Cenário 1 
(com PTJE e com JA) 

Urbana 230 1,56 359 48 375,00 18.000,00 

Total (Etapa 2) 18.000,00 

 
Etapa 3 – Recolhimento de Urnas 

Descrição Tipo do Transporte Área Locais 
Média de Volumes 

Por Local 
Volumes 
Estimado 

Roteiros Valor Unitário Valor Total 

Recolhimento de Urnas Municipal Urbana 230 6,17 1.418 48 650,00 31.200,00 

Total (Etapa 3) 31.200,00 

  

Fornecimento de Envelopes 

Descrição Tipo do Transporte Área Locais 
Média de Volumes 

Por Local 
Volumes 
Estimado 

Roteiros Valor Unitário Valor Total 

Fornecimento de Envelopes 
para PTJE e JA 

Tipo 1 NA 118 1,00 126 NA 35,00 4.410,00 

Tipo 2 NA 241 1,00 251 NA 35,00 8.785,00 

Total (Envelopes) 13.195,00 
         

Total 1º Turno 634.382,50 

Total 2º Turno 93.595,00 
         

Total Geral (1º e 2º turno) 727.977,50 
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6) DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

1. transporte das caixas de urnas eletrônicas e de cabinas de votação dos locais de armazenamento (anexo I-B) para os respectivos locais de votação (anexo I-C); 

2. coleta de envelopes nos locais de votação (anexo I-C), para entrega nos Pontos de Transmissão (anexo I-D) e/ou Juntas Apuradoras (anexo I-E), conforme o caso; 

3. coleta das urnas eletrônicas nos locais de votação (anexo I-C) para retorno aos locais de armazenamento (anexo I-B); e 

4. fornecimento de envelopes para o transporte das mídias e materiais de apuração, conforme quantitativos relacionados no anexo I-F. 

 

6.1) DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços de distribuição serão realizados em três etapas: 

• 1 - Distribuição de urnas e cabinas — coleta das urnas eletrônicas e cabinas nos Locais de Armazenamento para entrega nos Locais de Votação. 

Esse transporte será municipal, para os municípios onde existem Locais de Armazenamento, ou intermunicipal, para os municípios sem Local de Armazenamento; 

• 2 - Recolhimento de envelopes — coleta de envelopes lacrados nos Locais de Votação para entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas Apuradoras, conforme o caso,  

podendo ainda esse transporte ser municipal, intermunicipal ou ambos (municipal seguido de intermunicipal); 

• 3 - Recolhimento de urnas — recolhimento das urnas eletrônicas nos Locais de Votação para entrega nos Locais de Armazenamento, etapa inversa à etapa 1, de distribuição. 

Momentos: 

1º Turno e 2º Turno, se houver (somente Capital): 

• Distribuição de urnas e cabinas: véspera da Eleição; 

• Recolhimento de envelopes: dia da Eleição, após o término da votação; 

• Recolhimento de urnas: dia da Eleição, após o término da votação e recolhimento dos envelopes. 
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6.2) PRIMEIRA ETAPA – DISTRIBUIÇÃO DE URNAS E CABINAS 

Objetivo  Recolhimento das urnas eletrônicas e cabinas de votação nos Locais de Armazenamento para entrega nos Locais de 

Votação, de acordo com os quantitativos estimados no Anexo I-B. 

Data de recolhimento do material  Véspera das Eleições, 1º e 2º Turno, se houver (somente na Capital). 

Horário 1. Conforme Anexo I-G, mediante reunião entre o Chefe de Cartório e representante da contratada, sendo 

recomendado a distribuição entre às 8h e 14h. 

2. Poderá haver modificações, neste caso, de acordo com o planejamento logístico do Cartório Eleitoral, a 

ser antecipadamente apresentado na forma do Anexo I à Gestão do Contrato, aprovado e entregue à Contratada, 

respeitando-se o limite de 6(seis) horas para a conclusão da distribuição de urnas, uma vez iniciada a operação. 

Locais de coleta Nos locais de armazenamento definidos pelas zonas eleitorais, conforme relação contida no Anexo I-B, podendo 

sofrer alterações pontuais que serão, devida e oportunamente, comunicadas quando da sua ocorrência à 

contratada, pela Gestão contratual. 

Local de entrega Nos locais de votação, segundo as quantidades estimadas no Anexo I-C e que serão atualizadas e fornecidas à 

contratada em formato final, em até 30 dias antes da realização do 1º turno, podendo sofrer alterações pontuais, 

em razão de caso fortuito ou força maior, que serão devida e oportunamente comunicadas quando de sua 

ocorrência à contratada, pela Gestão Contratual 

Responsável pela entrega nos locais de coleta Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos 

Locais de Armazenamento da Zona Eleitoral. 

Responsável pela recepção nos locais de entrega Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

 

 

Proposta EMPRESA 1º COLOCADA (0786179)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 846



 

Rua Nações Unidas, 521 – Vila Bressani – Paulínia – SP CEP 13.140-508. 
PABX (19) 3217-4442 sac@jcplogistica.com.br 

 

 

 

6.3) SEGUNDA ETAPA: RECOLHIMENTO DE ENVELOPES 

 

Objetivo  Coleta de envelopes, para entrega nos Pontos deTransmissão e/ou Juntas Apuradoras. 

Data de recolhimento do material  Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (somente Capital). 

Horário Com início às 17h e 15min e prazos de entrega conforme abaixo: Transporte municipal: 1 hora, contada 

a partir do recolhimento; Transporte intermunicipal:2 horas, contada a partir do recolhimento do último 

envelope do município de origem; O Cartório Eleitoral poderá se valer de aplicativos de mensagem ou SMS para 

registrar o término da votação de cada Local de Votação, e assim também notificar à empresa, onde esta terá, a 

partir de então, 30 min para recolhimento dos envelopes daquele Local de Votação, devendo essa opção ser 

ajustada com a empresa, conforme reunião prévia. 

Locais de coleta Locais de votação, conforme locais de entrega da etapa anterior 

Local de entrega Conforme logística do Cartório Eleitoral, o endereço de entrega poderá ser em um Ponto de Transmissão no 

próprio município ou em município distinto pertencente à Zona Eleitoral, e/ou Junta Apuradora, localizada no 

próprio município ou em município pertencente à Zona Eleitoral, conforme cenários abaixo. 

Cenário 1. Para os municípios onde haja Ponto de Transmissão e Junta Apuradora, mas em endereços distintos, 

deverão ser entregues primeiro os envelopes destinados aos Ponto de Transmissão (transporte municipal) e 

em seguida os envelopes destinados à Junta Apuradora (transporte municipal), sendo utilizado para tanto o 

mesmo veículo; 

Cenário 2. Para municípios onde haja Pontos de Transmissão mas não haja Junta Apuradora deverão ser entregues 

os envelopes destinados ao Ponto de Transmissão (transporte municipal) e em seguida os envelopes 

da Junta Apuradora (transporte intermunicipal); 
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Cenário 3. Para municípios onde não haja Ponto de Transmissão todos os envelopes serão entregues em 

ponto de transmissão (transporte intermunicipal) seguido de entrega dos demais envelopes na junta 

eleitoral (transporte intermunicipal) ou então todos os envelopes serão entregues diretamente na junta 

eleitoral (transporte intermunicipal). 

Responsável pela entrega nos locais de coleta Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

Responsável pela recepção nos locais de entrega Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Pontos de 

Transmissão e Juntas Apuradoras da Zona Eleitoral. 

 

ESPECIFICIDADES DA ETAPA DE RECOLHIMENTO DE ENVELOPES 

 

Para os transportes municipais. A empresa deverá fazer tantos trajetos quanto forem necessários entre os Locais de Votação e o Ponto de Transmissão/Junta Apuradora, de 

forma a evitar a utilização de roteiros preestabelecidos fixos e que dificultem ou atrasem o processamento de resultados. Deverá ser respeitado, no entanto, o limite de 1 (um) 

recolhimento por Local de Votação. Para os transportes municipais seguidos de transporte intermunicipal. Nos municípios onde a empresa fizer uso de mais de um veículo, o 

transporte intermunicipal poderá ser feito em veículo único, ou seja, com “transbordo” de envelopes entre os veículos do município de origem, para concentração em um único 

transporte com destino ao Ponto de Transmissão e/ou Junta Apuradora, devendo porém o “transbordo” ocorrer em um Ponto de Transmissão, acompanhado por servidor da 

Justiça Eleitoral ou designado pelo Juiz Eleitoral. 

 

EXEMPLOS DE CENÁRIOS 

Cenário 1 – Maceió - Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação próximos ao Ponto de Transmissão do Grupo Escolar Tavares Bastos (conforme definido pelo 

Cartório Eleitoral), entrega de parte de envelopes no Tavares Bastos e em seguida entrega dos demais envelopes na Junta Apuradora (deslocamento municipal com parada). 
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Cenário 2 – Jaramataia – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação do município de Jaramataia e entrega de parte desses envelopes no Ponto de Transmissão, 

no próprio município, e em seguida concentração dos envelopes em um único veículo para deslocamento para a sede do Cartório Eleitoral (Girau do Ponciano) para entrega dos 

demais envelopes (deslocamento municipal, seguido de deslocamento intermunicipal). 

 

Cenário 3 – Cajueiro – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de Cajueiro e em seguida deslocamento para a Junta Apuradora, em Viçosa (deslocamento 

intermunicipal). 

 

Cenário 4 – Tanque d’Arca – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de Tanque d’Arca e deslocamento para o Ponto de Transmissão em Maribondo transporte 

intermunicipal), e em seguida deslocamento para a Junta Apuradora em Boca da Mata (deslocamento intermunicipal continuado). 

 

6.4) TERCEIRA ETAPA: RECOLHIMENTO DE URNAS 

 

Objetivo  Recolhimento das urnas eletrônicas. 

Data  Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (somente Capital) 

Horário Com início às 17h e 30min e término até 4 horas após o encerramento da votação no respectivo local de 

votação, aferidos conforme início da etapa anterior (Recolhimento de Envelopes). 

Locais de recolhimento  Locais de Votação, local de entrega da Etapa de Distribuição das Urnas 

Local de entrega Nas juntas apuradoras ou pontos de transmissão, conforme o caso.Nos Locais de Armazenamento, local de coleta 

da Etapa de Distribuição das Urnas 
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Responsável pela entrega nos locais de coleta Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral nos Locais de Votação. 

Responsável pela recepção nos locais de entrega Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Locais de 

Armazenamento da Zona Eleitoral. 

 

6.5) DA REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO E AJUSTES DA LOGÍSTICA 

A empresa irá, em até 6 dias antes da eleição (segunda-feira antes da eleição,seja primeiro ou segundo turno), reunir-se com o Chefe de Cartório para apresentar e discutir o 

plano logístico de distribuição e recolhimento das urnas. 

Deverão estar presentes todos os condutores (de todas as etapas abrangidas) envolvidos na operação e o representante designado pela empresa. 

Deverão ser apresentados os respectivos veículos que serão utilizados, momento esse que os chefes de cartório poderão apontar alguma irregularidade e solicitar a substituição, 

tendo a empresa 24h para apresentar novo veículo. No caso de impossibilidade de participação do representante este poderá ser substituído (com ausência devidamente 

justificada e aval da empresa) por algum dos condutores envolvidos na operação, que nessa situação assumirá a condição de preposto da empresa. 

Serão  detalhados (em relação à distribuição) horários, localização dos locais de votação, responsáveis nos locais de votação, ordem de entrega em cada município, horário de 

início da operação de coleta, horário de início da operação de distribuição, horário de início da entrega em cada município, estimativa de horário para cada local de votação (de 

forma a evitar espera excessiva pelos supervisores de locais), recibos de controle de entrega; e em relação ao recolhimento de envelopes e urnas, pós eleição, horário de início 

do recolhimento, trajetos a serem observados, prazo esperado de entrega, entre outros assuntos pertinentes. 

Será ser lavrado PLANEJAMENTO LOGÍSTICO - DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DE URNAS, MÍDIAS E DOCUMENTOS (conforme modelo do Anexo G), acompanhado do 

detalhamento do roteiro (Anexo H) e assinado pelos participantes para arquivamento e posterior consulta, caso demandado. 

 

6.6) DO FORNECIMENTO E DOS QUANTITATIVOS DE ENVELOPES DE SEGURANÇA 

A empresa fornecera os envelopes necessários ao transporte dos volumes definidos no Termo de Referência para cada turno, conforme quantitativos previstos no anexo V, na 

sede de cada zona eleitoral, até 6 dias antes da eleição, seja 1º ou 2º Turno, se houver. 
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6.6.1 ESPECIFICAÇÕES DOS ENVELOPES DE SEGURANÇA 

Os envelopes fornecidos deverão possuir: 

▪ Dimensões mínimas de 32 x 40cm; 

▪ Sistema de fecho rápido, sem necessidade de uso de outros materiais ou ferramentas para lacração; 

▪ Recibo destacável, sem a necessidade de uso de outros materiais ou ferramentas para remoção; 

E serão ser: 

▪ opacos; 

▪ preferencialmente de cores diferentes, após consultada a gestão acerca das cores a serem adotadas, conforme quantitativos definidos para Pontos de Transmissão e Junta 

Apuradora; 

° confeccionados em material impermeável; 

▪ resistentes a rasgo e à punctura. 

 

6.7) DO VALOR ESTIMADO PARA TRANSPORTE DE QUANTITATIVOS NÃO PREVISTOS: 

Estima-se o valor equivalente ao percentual de 1%(um por cento) do quantum previsto para a prestação de serviços, tomando-se por base os quantitativos apurados pelo TRE 

até o dia 1º de setembro de 2020, para o pagamento de eventuais quantitativos não estimados em cada uma das etapas previstas. 
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6.8) DADOS FÍSICOS E/OU VALORES DOS ITENS 

Conforme tabela Termo de Referência.  

 

6.9)  VEÍCULO APROPRIADO PARA TRANSPORTE 

- PARA AS ETAPAS ENVOLVENDO TRANSPORTE DE URNAS 

Para as etapas envolvendo transporte de urnas (distribuição e recolhimento) serão observados as seguintes condições: 

• O transporte será  executado em veículos do tipo utilitário (furgão, van ou de carga) ou mini caminhões do tipo baú, conforme necessidade, sendo esses veículos 

necessariamente fechados; 

• Serão ser removidos os bancos de passageiros para melhor acomodação das urnas; 

• Os veículos deverão dispor de condutor, auxiliar de carregamento e carrinho para transporte; 

• Os condutores deverão estar munidos de aparelho celular, para recebimento de ligações ou contatos de forma a efetuar o acompanhamento da operação e propor ajustes 

pontuais; 

• Deverá ser utilizado ao menos um veículo por zona e município; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com contratos vigentes com órgãos dos governos, sejam eles nas esferas municipais, estaduais ou federais; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com caracterização ou adesivação relacionada a empresas particulares e/ou político-partidárias. 
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6.10)  PARA AS ETAPAS ENVOLVENDO TRANSPORTE DE ENVELOPES 

Para as etapas de transporte de envelopes deverão ser observadas as seguintes condições: 

• O transporte será executado em veículo tipo médio ou moto (nesse caso com acessórios adequados para transporte), distinto do veículo de transporte das urnas; 

• Os condutores deverão estar munidos de aparelho celular, para recebimento de ligações ou contatos de forma a efetuar o acompanhamento da operação e propor ajustes 

pontuais; 

• Será ser utilizado ao menos um veículo por zona e município; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com contratos vigentes com órgãos dos governos, sejam eles nas esferas municipais, estaduais ou federais; 

• Não poderão ser alocados na execução dos serviços veículos com caracterização ou adesivação relacionada à empresas particulares e/ou político-partidárias. 

 

6.11) DOCUMENTAÇÃO 

Todos os procedimentos serão documentados mediante recibo. 

 

6.12) OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

• Efetuar a coleta dos itens conforme descrito em cada etapa, nos horários e locais ajustados, em veículos utilizados exclusivamente para este fim. 

• Fornecer recibo em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, discriminando as quantidades transportadas em cada etapa, no ato da coleta. 

• Entregar as urnas eletrônicas, volumes de cabinas de votação, volumes de mídias de votação e volumes de materiais de apuração mediante recibo, nos endereços relacionados 

pelo Contratante, exclusivamente aos serventuários devidamente designados pelo Juiz Eleitoral da respectiva Zona, conforme descrito neste Termo de Referência. 

• Responder, na forma estabelecida no contrato, pelo inadimplemento de cláusulas contratuais ou quando ocorrer avarias ocasionadas comprovadamente por manuseio indevido 

no trajeto das urnas eletrônicas, mídias de resultado e demais materiais, ou extravios, por culpa ou dolo da contratada. 
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• Adotar as cautelas necessárias para o manuseio e transporte dos equipamentos. 

• Cumprir as obrigações derivadas do contrato, quais sejam, encargos previdenciários, obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 

 • Cumprir as decisões emanadas da administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que visem ao fiel cumprimento do contrato. 

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

• Comunicar à Fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que a referida Fiscalização julgar necessários. 

• Fornecer ao contratante, em prazo não superior a 20 (vinte dias) após a contratação, o plano logístico da distribuição das urnas eletrônicas, mídias de resultado, materiais de 

votação e expediente. 

• Expor a logística dos trabalhos aos agentes da Justiça Eleitoral (servidores, Juízes e Membros do Tribunal), em momentos distintos, na forma determinada pelo Contratante. 

• Solicitar ao contratante os endereços dos locais de coleta e entrega das urnas eletrônicas, por Zona e Seção Eleitoral, bem como a sua respectiva quantidade, devendo ainda, 

a contratada requerer a lista supramencionada em um prazo mínimo de 05 (cinco) dias que antecedam o transporte das urnas eletrônicas, em função da probabilidade de haver 

mudanças nos locais onde funcionarão as seções eleitorais. 

• Dispor de pelo menos um supervisor/coordenador na região para atendimento à Zona Eleitoral, podendo este ser compartilhado com outras zonas eleitorais, que possa intervir 

na logística direta de distribuição e recolhimento e que esteja desvinculado do quadro de motoristas e carregadores; 

• Munir os condutores dos veículos envolvidos na operação com aparelhos celulares, bem como todos os responsáveis nos locais de apoio, em todas as sedes das Zonas Eleitorais. 

O uso dos telefones celulares, nos limites da contratação, fica restrito ao recebimento de chamadas pagas na sua origem, não se responsabilizando o Tribunal por qualquer 

ligação originada do aparelho durante o período da contratação ou mesmo recebida na modalidade “a cobrar”. 

• Fornecer ao TRE-AL uma relação contendo nome dos condutores e identificação dos veículos (modelo, marca, ano de fabricação, placa) que serão utilizados em cada etapa da 

operação. 

• Indicar preposto, a quem a Fiscalização dirigir-se-á para resolver questões vinculadas à execução dos serviços. 

• Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados 

E, por fim, declaramos que os serviços serão prestados conforme especificações do Termo de Referência. 

  

Proposta EMPRESA 1º COLOCADA (0786179)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 854



 

Rua Nações Unidas, 521 – Vila Bressani – Paulínia – SP CEP 13.140-508. 
PABX (19) 3217-4442 sac@jcplogistica.com.br 

 

  

 

7) CONDIÇÕES GERAIS: 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, conforme item 6.5 do edital.  

Prazo de Pagamento: em 10 (dez) dias uteis, conforme edital.  

 

8) DECLARAÇÕES:  

Declaramos e aceitamos as condições do edital e seus anexos, nos comprometendo com o seu exato e fiel cumprimento.  

Declaramos que os serviços serão realizados conforme anexo I-A – Especificações da contratação.  

Declaramos que nos preços ofertados, estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com embalagem, transporte, taxas de frete ou seguro, tributos, 

encargos trabalhistas, previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega. 

 
Paulínia, 14 de outubro de 2020 

 
 
 
 

JCP Andrade Transportes 
Janaina Cristina Porcel Andrade 

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

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2020.
Srs. Servidores responsáveis pela elaboração

Termo de Referência Pregão 68/2020 (Transportes de Urnas
Eletrônicas.

 
Segue anexo ao presente procedimeno

administrativo  proposta, planilhas e documento técnico,
atestado de qualificação técnica, encaminhada por licitante 1º
classificado no Pregão 68/2020, considerando a necessidade
dos Srs. atestarem a conformidade técnica dos  documentos
abaixo em destaque:

 
PROPOSTA DE PREÇOS E PLANILHA DE

FORMAÇÃO DE CUSTOS: 0786179
ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA TERMO

DE REFERÊCIA ANEXO I-A- ESPECIFICAÇÕES DA
CONTRATAÇÃO ITEM 12: 0786180.

 
Registro ainda, a sessão será reaberta às 14 horas

da presente data. 
 
Aguardo e agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 15/10/2020, às 08:16, 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
0786181 e o código CRC 298C104A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 8061 - TRE-AL/12ª ZE

Informo, para os devidos fins, que esta 12ª Zona realizou o
cadastramento do novo local de votação: Escola Municipal Assis Lima, no
município de Porto de Pedras, por meio Sistema de Georreferenciamento
Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por VIRGÍLIO WANDERLEY NEPOMUCENO
AGRA, Técnico Judiciário, em 15/10/2020, às 13:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0786442 e o código CRC 0515499A.

0010887-75.2019.6.02.8000 0786442v2
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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.
Sr. Pregoeiro,
 
Da análise do Atestado de Capacidade Técnica (0786180)

verificamos:
 

"Local de entrega: Nível estadual, com capacidade
operacional para distribuição em 450 postos por
dia."

 
O atestado refere-se ao contrato nº 106/2020, Pregão

Eletrônico nº 19/2020, Processo SED 00001411/2020 (SC), firmado
entre a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO (CNPJ
82.951.328/0001-58), de Santa Catarina, e a JCP ANDRADE
TRANSPORTES EIRELI (CNPJ 23.046.325/0001-00).

 
Do Edital de Licitação nº 19/2020 verifica-se que o objeto

é a
"Contratação emergencial de empresa para
prestação de serviços de transporte de materiais
permanentes e de consumo, para atender as
Unidades Escolares, Coordenadorias e Supervisões
Regionais de Educação do Estado de Santa Catarina,
em decorrência da grande demanda acentuada após
a extinção das ADR’s, conforme especificações,
quantitativos e condições estabelecidas neste
Edital."

 
Do quadro de Quantitativos e Especificações verifica-se

que as medições se darão por km rodado, bem como na especificação
consta

"Transporte e mudança 10 (dez) Caminhões
Carroceria Baú com ano de fabricação a partir de
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2016, em bom estado de conservação, com motorista
e celular, para efetuar o transporte de materiais
permanentes e de consumo, para atender as
Unidades Escolares, Coordenadorias e Supervisões
Regionais de Educação do Estado de Santa Catarina.
Os veículos deverão possuir as seguintes
especificações:
-05(cinco) caminhões devem ter a capacidade mínima
de carga de 3.000 kg e comprimento mínimo de 5m e
40cm;
-05(cinco) caminhões com capacidade mínima de
carga de 7.000 kg e comprimento mínimo de 6m e
80cm;"

 
Bem, para as eleições em Alagoas temos a previsão de

utilização de 997 locais de votação e 5.587 urnas (em números
atualizados), sendo 1 (uma) etapa de entrega na véspera da eleição
(com entrega das urnas em até 6 horas) e 2 (duas) etapas de
recolhimento no dia da eleição após a votação (com entrega de
envelopes em até 2h e urnas em até 4 horas).

 
Com isso, há a necessidade de mobilização de uma frota

de aproximadamente 200 veículos para cumprir a etapa da véspera e
uma frota de um pouco mais que o dobro dessa para cobrir as duas
etapas do dia da eleição, para processamento de resultados e
recolhimento das urnas.

 
Percebe-se então que não se trata de capacidade e

alcance, e sim capilaridade e agilidade, para atender os objetivos
pleiteados por este Tribunal, e enfatize-se, tendo como requisito para
alcance dessa capilaridade e agilidade, a previsão de utilização de
veículos prioritariamente utilitários para transporte de urnas (sendo
mini caminhões do tipo baú uma excepcionalidade, a critério e
conveniência da empresa) e para a etapa de transporte de envelopes
veículos de médio porte ou motos, distinto do veículo de transporte
de urnas.

 
No Edital do Pregão Eletrônico nº 68/2020 (0772775),

item 9.10.3 verificamos isso ao solicitar atestado de capacidade
contemplando entrega em pelo menos 412 (quatrocentos e doze)
locais distintos, e esse atestado

"(...) visa garantir que a empresa possua experiência
suficiente para gerir a frota necessária ao alcance do
objeto e reduzir ao máximo a possibilidade de
insucesso na execução da contratação."
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Então, a despeito do atestado fornecido pelo contratante,

não há demonstração, s.m.j., quanto a qualificação técnica prevista
no Edital, por se tratar de realidades e sistemáticas diferentes, tanto
pela forma de aferição (por km), como pela quantidade de veículos
previstos no contrato a que se refere o atestado apresentado (até 10
caminhões).

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 15/10/2020, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 15/10/2020, às 14:05, 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
0786450 e o código CRC 9268CA21.

0010887-75.2019.6.02.8000 0786450v1
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Descrição Tipo do Transporte Área Locais
Média de Volumes

Por Local

Volumes

Estimado
Roteiros Valor Unitário Valor Total

Urbana 624 7,12 4.442 130 1.200,00 156.000,00
Rural 90 4,64 418 19 1.280,00 24.320,00

Urbana 249 6,19 1.542 53 1.280,00 67.840,00

Rural 43 4,47 192 9 1.440,00 12.960,00

261.120,00

Descrição Tipo do Transporte Área Locais
Média de Volumes

Por Local

Volumes

Estimado
Roteiros Valor Unitário Valor Total

Urbana 601 1,24 743 125 500,00 62.500,00
Rural 85 1,08 92 18 580,00 10.440,00

Urbana 151 1,83 277 31 600,00 18.600,00
Rural 29 2,00 58 6 682,90 4.097,40

Urbana 121 1,03 125 25 600,00 15.000,00
Rural 19 1,00 19 4 682,90 2.731,60

113.369,00

Descrição Tipo do Transporte Área Locais
Média de Volumes

Por Local

Volumes

Estimado
Roteiros Valor Unitário Valor Total

Urbana 624 6,12 3.817 130 1.200,00 156.000,00

Rural 90 3,64 328 19 1.280,00 24.320,00

Urbana 249 5,19 1.293 53 1.280,00 67.840,00

Rural 43 3,47 149 9 1.440,00 12.960,00

261.120,00

Descrição Tipo do Transporte Área Locais
Média de Volumes

Por Local

Volumes

Estimado
Roteiros Valor Unitário Valor Total

Tipo 1 NA 278 1,00 370 NA 3,00 1.110,00
Tipo 2 NA 1.036 1,00 1.250 NA 3,00 3.750,00

4.860,00Total (Envelopes)

Etapa 3 – Recolhimento de Urnas

Recolhimento de Urnas

Municipal

Intermunicipal

1º Turno

Etapa 1 – Envio de Urnas e Cabinas de Votação

Distribuição de Urnas e 

Cabinas de Votação dos 

Locais de Armazenamento 

para os Locais de Votação

Municipal

Intermunicipal

Total (Etapa 1)

Etapa 2 – Recolhimento de Envelopes

Recolhimento de 

Envelopes nos Locais de 

Votação para entrega nos 

Pontos de Transmissão 

e/ou Juntas Apuradoras

Cenário 1

(com PTJE1 e com JA2)
Cenário 2

(Com PTJE e Sem JA)
Cenário 3

(Sem PTJE e Sem JA)

Ao

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 68/2020

PROCESSO Nº. 010887-75.2019.6.02.8000 TRE-AL

Prezados senhores,

A Empresa Ribal Locadora de Veículos Ltda, CNPJ nº 07.605.506/0001-73, Inscrição Estadual 07.470.388/001-61 sediada no Setor Complementar de Indústria e

Abastecimento, Quadra 14 Conjunto 02 Lotes 01, 02 e 03, Brasília-DF por intermédio de seu Sócio Gerente, o Sr. Júlio Torres Ribeiro Neto, CPF nº:

004.235.151.01 e RG nº 2.366.461 – SSP/DF, após ter examinado o Edital da licitação acima identificado e seus anexos, vem à presença de Vossa Senhoria

apresentar nossa Proposta de preços para a serviço de transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como o

fornecimento de envelopes, tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão de Eleições desta Corte, destinados à realização das Eleições Municipais

2020, observando as condições e especificações do Edital do Pregão Eletrônico 68/2020 e seus anexos, conforme discriminado abaixo:

Nome da Empresa: Ribal Locadora de Veículos Ltda - CNPJ: 07.605.506/0001-73

Dados bancários: Banco Bradesco - 237, Agência nº 0484, Conta Corrente nº 112.872-8.

Telefone Comercial: (61) 3425-2525 e-mail: comercial@ribal.com.br

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos que temos pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Total (Etapa 3)

Fornecimento de Envelopes

Fornecimento de 

Envelopes3 para PTJE e JA

Total (Etapa 2)
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Descrição Tipo do Transporte Área Locais
Média de Volumes

Por Local

Volumes

Estimado
Roteiros Valor Unitário Valor Total

Distribuição de Urnas e 

Cabinas de Votação dos 

Locais de Armazenamento 

para os Locais de Votação

Municipal Urbana 230 7,17 1.649 48 700,00 33.600,00

33.600,00

Descrição Tipo do Transporte Área Locais
Média de Volumes

Por Local

Volumes

Estimado
Roteiros Valor Unitário Valor Total

Recolhimento de 

Envelopes nos Locais de 

Votação para entrega nos 

Pontos de Transmissão 

e/ou Juntas Apuradoras

Cenário 1

(com PTJE e com JA)
Urbana 230 1,56 359 48 400,00 19.200,00

19.200,00

Descrição Tipo do Transporte Área Locais
Média de Volumes

Por Local

Volumes

Estimado
Roteiros Valor Unitário Valor Total

Recolhimento de Urnas Municipal Urbana 230 6,17 1.418 48 700,00 33.600,00

33.600,00

Descrição Tipo do Transporte Área Locais
Média de Volumes

Por Local

Volumes

Estimado
Roteiros Valor Unitário Valor Total

Tipo 1 NA 118 1,00 126 NA 3,00 378,00
Tipo 2 NA 241 1,00 251 NA 3,00 753,00

1.131,00

640.469,00

87.531,00

728.000,00

Fornecimento de Envelopes

Fornecimento de 

Envelopes para PTJE e JA

Total (Etapa 1)

2º Turno

Etapa 1 – Envio de Urnas e Cabinas de Votação

Total (Etapa 2)

Etapa 3 – Recolhimento de Urnas

Total (Etapa 3)

Obs.: A precificação deverá se dar pela quantidade de roteiros propostos multiplicado pelo valor unitário do roteiro, em relação às Etapas 1, 2 e 3. E em relação 

aos envelopes pela quantidade de volumes estimados multiplicado pelo valor unitário do envelope.

Total (Envelopes)

Total 2º Turno

Total Geral (1º e 2º turno)

1.) PTJE: Ponto de Transmissão da Justiça Eleitoral

2.) JA: Junta Apuradora

3.) Envelopes: Quantidade total estimada é definida pela quantidade necessária a ser consumida por cada local de votação mais envelopes reserva.

Total 1º Turno

Etapa 2 – Recolhimento de Envelopes
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Timbre
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL

R. Desembargador Leão Neto do Carmo, 23 - Bairro Parque dos Poderes - CEP 79037-100 - Campo Grande - MS 

Atestado Nº 0822025 / 2020 - TRE/PRE/DG/SAF/CRM/SEC

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL, na pessoa da Sr. Secretário de
Administração e Finanças, que subscreve e assina este, atesta que a empresa RIBAL LOCADORA DE
VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.605.506/0001-73, com sede na rua. SCIA, Quadra 14,
Conjunto 2, lotes 1, 2 e 3, na cidade de Brasilia-DF,

 

PRESTOU OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR MEIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
UTILITÁRIO FECHADO (BAÚ, VAN OU FURGÃO), COM MOTORISTA HABILITADO,
ABASTECIDO, CONCERNENTES À DISTRIBUIÇÃO E AO RECOLHIMENTO DE URNAS
ELETRÔNICAS E CABINAS DE VOTAÇÃO, NAS SEÇÕES ELEITORAIS DE CAMPO
GRANDE/MS E TERENOS/MS, NO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES
2018,  CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO:

 

Item 01-  Transporte de, aproximdamente, 3.832 (três mil, oitocentas e trinta e duas) urnas eletrônicas
e cabinas de votação, em cada turno, nos Pleitos Eleitorais 2018. Características das urnas eletrônicas e
das cabinas de votação: as urnas estarão acondicionadas em embalagem do TRE/MS, de aproximadamente: 
largura 54cm, profundidade 43cm, altura 24cm, com peso de 13kg, e, aproximadamente 15,73kg cubado.
Cabina de votação: feita em papelão, medindo 50 x 44 cm dobrada.

 

Tudo conforme condições estabelecidas Pregão nº 29/2019 - Processo Administrativo SEI 0004097-
33.2018.6.12.8000, não havendo até a presente data registros de penalidades ou qualquer outro fato que
desabone a referida empresa.

 

Campo Grande/MS, 16 de abril de 2020.

 

SÉRGIO ROBERTO DA SILVA

Secretário de Administração e Finanças

<assinado eletronicamente>

 

logotipo
Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO ROBERTO DA SILVA, Secretário(a), em 23/04/2020, 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-ms.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=
documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0822025 e o código CRC
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 5/2020 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

Em atenção ao requerimento formulado pela empresa RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ
- 07.605.506/0001-73, em vista das informações prestadas pelo gestor contratual e pronunciamento da Chefia
da Seção de Licitações e Contratos deste Tribunal nos autos do Processo Administrativo SEI nº 0006051-
25.2020.6.02.8000, ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa requerente celebrou contrato com o
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL, CNPJ nº 06.015.041/0001-38, de
 prestação dos serviços de transporte de urnas, cabinas, mídias e material de apuração, no pleito 2018 através
do contrato nº 31/2018 - TRE/AL.ATESTAMOS, ainda, que não há qualquer registro de aplicação de sanção
administrativa em desfavor da empresa requerente em face da execução contratual. Por fim, informamos que
este documento foi assinado eletronicamente, com fundamento no art. 1º, III, b, da Lei Nº 11.419/2006.
Outras informações, contatar a Seção de Instrução e Contratações - SEIC por meio dos telefones (82) 2122-
7711 e (82) 2122-7712 ou pelo endereço eletrônico seic@tre-al.jus.br.

Maceió, 23 de junho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção,
em 23/06/2020, 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 0723397 e o código
CRC FFFB3C6E.

0006051-25.2020.6.02.8000 0723397v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 7/2020 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

Em atenção ao requerimento formulado pela empresa RIBAL LOCADORA DE
VEICULOS LTDA, CNPJ - 07.605.506/0001-73, em vista das informações prestadas pelo gestor
contratual e pronunciamento da Chefia da Seção de Licitações e Contratos deste Tribunal nos autos do
Processo Administrativo SEI nº 0006051-25.2020.6.02.8000, ATESTAMOS, para os devidos fins, que a
empresa requerente celebrou contrato com o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS -
TRE/AL, CNPJ nº 06.015.041/0001-38, de  prestação dos serviços de transporte de urnas, cabinas, mídias
e material de apuração, no pleito 2018 através do contrato nº 31/2018 - TRE/AL.ATESTAMOS, ainda, que
não há qualquer registro de aplicação de sanção administrativa em desfavor da empresa requerente em
face da execução contratual.

 

Quantitativo de itens por turno

1ª Etapa: Distribuição de urnas e cabinas

Descrição Quantidade

Kit (Urna +ME) 6.422

Volumes de
cabinas 991

Total 7.413

 

2ª Etapa: Recolhimento dos volumes de mídias de resultado municípios
termos

Descrição Quantidade

Mídias de
resultado 219

Total 219

Atestado QUALIFICAÇÃO TECINICA 3 (0786747)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 868



23/07/2020 SEI/TRE-AL - 0735302 - Atestado de Capacidade Técnica

file:///E:/Dowloads unidade E/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_0735302.html 2/3

 

3ª Etapa: Recolhimento das caixas de urnas eletrônicas e materiais de
apuração – municípios termos

Descrição Quantidade

Kit (Urna +ME) 1.231

Material de
apuração 225

Total 1.456

 

4ª Etapa: Recolhimento dos volumes de mídias de votação e dos volumes
de materiais de apuração nos município sede.

Descrição Quantidade

Mídias de
resultado 999

Total 999

 

5ª Etapa: Recolhimento das caixas de urnas eletrônicas

Descrição Quantidade

Kit (Urna +ME) 5.191

Total 5.191

 

Total Geral 15.278
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               355 (trezentos e cinquenta e cinco) veículos, sendo 141 veículos de transporte de carga e 214
veículos para transporte de mídias;
               598 (quinhentos e noventa e oito) colaboradores;
               25 (vinte e cinco) supervisores e 03 (três) coordenadores responsáveis pelo monitoramento
das operações e à disposição para comunicação direta com cartórios e NAD’s do interior;
               01 (um) gerente e 03 (três) supervisores alocados na sede dos cartórios da capital - Depósito
de Urnas durante o domingo à disposição para comunicação direta com os cartórios e o NAD de
Maceió, sendo responsáveis pelo monitoramento de coleta das mídias, matérias de votação e urnas;
               01 (um) gerente alocado na sede do TRE-AL à disposição para comunicação direta com a
Secretaria de Administração, responsável pela pronta resposta às solicitações, questionamentos e
acompanhamento das operações.

 

Por fim, informamos que este documento foi assinado eletronicamente, com fundamento
no art. 1º, III, b, da Lei Nº 11.419/2006. Outras informações, contatar a Seção de Instrução e Contratações
- SEIC por meio dos telefones (82) 2122-7711 e (82) 2122-7712 ou pelo endereço eletrônico seic@tre-
al.jus.br.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR, Chefe de Seção,
em 23/07/2020, às 11:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0735302 e o código
CRC 560E91D4.

0006051-25.2020.6.02.8000 0735302v3
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RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
A Empresa Ribal Locadora de Veículos Ltda, CNPJ nº 07.605.506/0001-73, Inscrição Estadual 07.470.388/001-61 sediada no Setor 

Complementar de Indústria e Abastecimento, Quadra 14 Conjunto 02 Lotes 01, 02 e 03, Brasília-DF por intermédio de seu Sócio Gerente, o 

Sr. Júlio Torres Ribeiro Neto, CPF nº: 004.235.151.01 e RG nº 2.366.461 – SSP/DF, DECLARA que possui os seguintes contratos vigentes com a 

Iniciativa Privada e Administração Pública: 

 

Nome do Cliente CNPJ / CPF 
Vigência do 

Contrato 
Valor Mensal 
do Contrato 

 Valor Total do 
Contrato   

ANA – Agência Nacional de Águas 04.204.444/0001-08 
28/08/2019 a 
01/10/2021 

7.698,67 92.383,98 

Governo do Estado do Espirito Santo - Secretaria da 
Casa Millitar 

27.080.530/0003-05 
22/04/2019 a 
23/04/2023 

4.166,67 200.000,00 

Governo do Estado do Pará - Casa Civil 07.730.458/0001-45 
03/08/2017 a 
02/08/2021 

3.916,98 188.014,88 

Instituto Sócio Cultural Ambientale Tecnológico de 
Projetos de Economia Solidaria - IPES 

08.106.714/0001-90 
08/02/2018 a 
26/04/2021 

78.000,00 2.496.000,00 

Mara Cristina Gabrilli (Senado) 247.312.708-55 
01/10/2019 a 
30/09/2021 

5.250,00 63.000,00 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 00.396.895/0011-05 
01/04/2019 a 
31/03/2021 

24.465,54 587.173,00 

Presidência da República (Centro-Oeste, Acre, 
Amazonas e Roraima) 

00.394.411/0001-09 
20/04/2020 a 
19/04/2021 

125.654,18 1.507.850,19 

Presidência da República (Amapá, Rondônia e 
Tocantins) 

00.394.411/0001-09 
06/12/2019 a 
05/12/2020 

87.590,98 1.051.091,80 

Presidência da República (Sul e Sudeste) 00.394.411/0001-09 
01/10/2019 a 
01/10/2021 

695.677,66 8.348.131,86 

R & R Serviços de Coleta de Materiais Biológicos 
Ltda. 

33.098.470/0001-99 
24/09/2019 a 
23/09/2021 

1.400,00 16.800,00 

Sebrae Nacional 00.330.845/0001-45 
13/11/2019 a 
12/11/2020 

52.647,36 631.768,31 

Senado Federal 00.530.279/0001-15 
20/04/2017 a 
19/04/2022 

216.289,29 12.977.357,40 

Exército Brasileiro - 3 Batalhão de Engenharia da 
Construção 

07.524.710/0001-60 
29/06/2020 a 
28/06/2021 

9.163,33 109.960,00 

Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - 
FUNDECC 

07.905.127/0001-07 
08/05/2020 a 
07/05/2021 

43.322,33 519.868,00 

Ministério da Cidadania 05.756.246/0004-54 
29/07/2020 a 
29/07/2022 

134.149,77 3.219.594,48 

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia - TRE-BA 05.967.350/0001-45 
24/07/2020 a 
15/12/2020 

85.528,89 384.880,00 

Tribunal Regional Eleitoral de  Mato Grosso - TRE-
MT 

05.901.308/0001-21 
17/04/2020 a 
31/12/2020 

94.552,94 803.700,00 

Tribunal Regional Eleitoral do Goiás - TRE-GO 05.526.875/0001-45 
30/07/2020 a 
31/12/2020 

3.360,01 13.440,02 

Tribunal Regional Eleitoral do Pará - TRE-PA 05.703.755/0001-76 
02/10/2020 a 
30/12/2020 

514.995,67 1.544.987,00 

Valor Total dos Contratos 2.187.830,26 34.756.000,92 

  
Brasília-DF, 09 de outubro de 2020. 

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1 
Valor total dos contratos 

 

Patrimônio Líquido  R$            8.605.744,93  

1/12 avos do valos dos contratos  R$            2.896.333,41  

Resultado 35,66 

Nota: Todos os Contratos possuem serviços eventuais em sua totalidade ou em partes que dependem da demanda dos 

contratantes, não sendo garantido o faturamento total.  

. 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

01/01/2019 a 31/12/2019 07.605.506/0001-73

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição Valor FinalNota Valor Inicial

                                    RECEITA BRUTA R$ 7.986.263,58R$ 7.436.765,03

                                              RECEITA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 7.110.336,42R$ 7.572.374,33

                                              RECEITA DE
MEDIÇÃO A REALIZAR

R$ 875.927,16R$ (135.609,30)

                                    (-) DEDUÇÕES R$ (658.361,60)R$ (699.645,43)

                                              (-) (-) IMPOSTOS
SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

R$ (658.361,60)R$ (699.645,43)

        RECEITA LÍQUIDA R$ 7.327.901,98R$ 6.737.119,60

                                    (-) CMV R$ (3.785.925,04)R$ (4.472.447,63)

                                              (-) CUSTOS
OPERACIONAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

R$ (3.785.925,04)R$ (4.472.447,63)

      LUCRO BRUTO R$ 3.541.976,94R$ 2.264.671,97

                    (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (1.728.042,93)R$ (1.612.380,23)

                                    (-) DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

R$ (1.728.042,93)R$ (1.612.380,23)

                                              (-) COMISSÕES
SOBRE VENDAS

R$ (0,00)R$ (6.825,00)

                                              (-) DESPESAS COM
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES

R$ (13.774,51)R$ (17.667,87)

                                              (-) DESPESAS
GERAIS

R$ (1.409,42)R$ (623,72)

                                              (-) DESPESAS COM
PESSOAL

R$ (269.259,05)R$ (748.762,56)

                                              (-) ALUGUÉIS E
ARRENDAMENTOS

R$ (0,00)R$ (8.878,52)

                                              (-) IMPOSTOS,
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

R$ (184.845,38)R$ (243.464,31)

                                              (-) DESPESAS
GERAIS

R$ (1.258.754,57)R$ (586.158,25)

                                    RECEITAS FINANCEIRAS R$ 11.633,13R$ 2.887,62

                                              JUROS E
DESCONTOS

R$ 11.633,13R$ 2.887,62

                                    (-) DESPESAS
FINANCEIRAS

R$ (564.363,08)R$ (828.640,79)

                                              (-) DESPESAS
FINANCEIRAS

R$ (564.363,08)R$ (828.640,79)

                                    (-) OUTRAS DESPESAS
OPERACIONAIS

R$ (1.086.509,41)R$ (176.912,55)

                                              (-) OUTRAS
DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (1.086.509,41)R$ (176.912,55)

                                    OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS

R$ 502.122,88R$ 40.327,63

                                              RECEITAS
DIVERSAS

R$ 502.122,88R$ 40.327,63

    RESULTADO OPERACIONAL R$ 676.817,53R$ (310.046,35)

                                    RECEITAS NÃO
OPERACIONAIS

R$ 294.755,57R$ 239.285,18

                                              RESULTADO NA
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO

R$ 1.578.628,00R$ 1.609.000,00

                                              (-) (-) RESULTADO
NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO

R$ (1.283.872,43)R$ (1.369.714,82)

  RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 971.573,10R$ (70.761,17)

                                    (-) RESULTADO DO
EXECÍCIO

R$ (0,00)R$ 70.761,17

                                                (-) RESULTADO
DO EXERCÍCIO

R$ (0,00)R$ 70.761,17

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 971.573,10R$ (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
29.13.A6.5F.C8.C1.A3.F2.56.76.1E.F9.D6.6C.B2.C0.A7.D4.29.AF-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

01/01/2019 a 31/12/2019 07.605.506/0001-73

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 15.293.629,18R$ 10.512.089,91

 ATIVO CIRCULANTE R$ 7.408.665,49R$ 4.260.734,41

  DISPONIBILIDADES R$ 5.138,64R$ 36.618,13

   CAIXA GERAL R$ 2.064,79R$ 30.573,91

    CAIXA R$ 2.064,79R$ 30.573,91

     CAIXA MATRIZ R$ 2.064,79R$ 30.573,91

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 1.308,44R$ 4.713,41

    BANCOS R$ 1.308,44R$ 4.713,41

     BANCO DO BRASIL R$ 0,00R$ 1.035,10

     BANCO ITAÚ R$ 535,64R$ 2.202,87

     BANCO BRB R$ 772,80R$ 1.475,44

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
IMEDIATA

R$ 1.765,41R$ 1.330,81

    APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 1.765,41R$ 1.330,81

     BANCO DO BRASIL R$ 434,60R$ 0,00

     BANCO ITAÚ R$ 730,81R$ 730,81

     BANCO SICOOB - FUNDO COOPERADO R$ 600,00R$ 600,00

  CLIENTES R$ 2.978.903,72R$ 534.255,48

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 2.978.903,72R$ 534.255,48

    CLIENTES R$ 2.978.903,72R$ 534.255,48

     CLIENTES DIVERSOS R$ 1.246.192,24R$ 370.265,08

     JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA R$ 12.480,00R$ 12.480,00

     CAMARA DOS DEPUTADOS R$ 2.197,63R$ 2.197,55

     SERVICO BRASILEIRO DE APOIO AS
MICRO EMPRESAS E PEQUENAS EMP

R$ 255.844,38R$ 99.402,15

     FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS R$ 35.000,00R$ 14.000,00

     AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE
E TRANSITO

R$ 2.690,00R$ 2.690,00

     (-) COMPANHIA DE ENGENHARIA DE
TRÁFEGO - CET - RIO

R$ (0,04)R$ (0,04)

     JOSE SARAIVA FELIPE R$ 4.200,00R$ 4.200,00

     SENADO FEDERAL R$ 0,13R$ 0,13

     FUND. INST. BRAS. DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA- IBGE- UE-AC

R$ 612,79R$ 612,79

     CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO
ESTADO DO PARA

R$ 1.850,44R$ 42,00

     INSTITUTO SOCIO CULTURAL,
AMBIENTAL E TECNOLOGICO DE
PROJETO

R$ 76.275,61R$ 0,00

     PARTIDO PTB R$ 9.251,00R$ 9.251,00

     ELEICAO 2018 RODRIGO GERMANO
DELMASSO MARTINS DEPUTADO DISTR

R$ 7.466,67R$ 7.466,67

     ELEICAO 2018 ROGERIO SCHUMANN
ROSSO GOVERNADOR

R$ 0,00R$ 5.850,00

     TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
MATO GROSSO

R$ 360,65R$ 360,65

     TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
MATO GROSSO DO SUL

R$ 5.437,50R$ 5.437,50

     M.R.H. LOCADORA VEICULOS LTDA -
ME

R$ 18.596,32R$ 0,00

     MINISTERIO DA AGRICULTURA,
PECUARIA E ABASTECIMENTO

R$ 238,11R$ 0,00

     Julio Cesar Pereira Ribeiro R$ 1.000,00R$ 0,00

     SECRETARIA ESPECIAL DE
ADMINISTRACAO/PRESIDENCIA

R$ 868.170,29R$ 0,00

     MARA CRISTINA GABRILLI R$ 5.250,00R$ 0,00

     CLIENTES - VENDAS DE VEICULOS R$ 425.790,00R$ 0,00

  CRÉDITOS R$ 673.312,94R$ 234.815,91

   ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 0,00R$ 43.080,00

    ADIANTAMENTOS R$ 0,00R$ 43.080,00

     ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES R$ 0,00R$ 43.080,00

   CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS R$ 9.805,81R$ 0,00

    ADIANTAMAENTOS R$ 9.805,81R$ 0,00

     ADIANTAMENTO DE SALÁRIO R$ 7.495,00R$ 0,00

     ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO R$ 2.310,81R$ 0,00

   ADIANTAMENTOS A TERCEIROS R$ 0,00R$ 14.989,79

    ADIANTAMENTOS R$ 0,00R$ 14.989,79

     ADIANTAMENTO DE VIAGEM R$ 0,00R$ 14.989,79

   TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 7.266,61R$ 112.061,84

    IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 7.266,61R$ 112.061,84

     PIS NAO CUMULATIVO A RECUPERAR R$ 1.137,40R$ 19.940,11

     COFINS NAO CUMULATIVO A
RECUPERAR

R$ 5.853,77R$ 91.846,29

     OUTROS IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

R$ 275,44R$ 275,44

   TRIBUTOS A COMPENSAR R$ 656.240,52R$ 64.684,28

    IMPOSTOS A COMPENSAR R$ 656.240,52R$ 64.684,28

     IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE (IRRF)

R$ 446.083,35R$ 37.772,63

     CSLL RETIDO NA FONTE R$ 92.828,30R$ 14.473,97

     PIS RETIDO NA FONTE R$ 12.342,09R$ 2.214,94

     COFINS RETIDO NA FONTE R$ 57.245,74R$ 10.222,76

     (-) INSS RETIDA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO

R$ 14.771,86R$ (0,02)

     INSS A COMPENSAR R$ 3.756,07R$ 0,00

     ISS RETIDO NA FONTE R$ 29.213,11R$ 0,00

  OUTROS CRÉDITOS R$ 2.555.555,45R$ 2.023.474,64

   MÚTUOS COM PARTES NÃO
RELACIONADAS

R$ 2.548.570,85R$ 2.023.474,64

    MÚTUOS A RECEBER R$ 2.548.570,85R$ 2.023.474,64

     LOTERICA VALE DA SORTE LTDA ME R$ 292.481,54R$ 239.913,20

     JULIO TORRES RIBEIRO NETO R$ 892.906,19R$ 275.624,49

     REPUBLICA HALL EVENTOS LTDA - ME R$ 1.245.848,12R$ 1.059.312,88

     MARILIA GUEDES DE ALBUQUERQUE R$ 117.335,00R$ 111.235,00

     JORGE LUIZ GLORIA M. RAMALHO R$ 0,00R$ 176.000,00

     FR PARTICIPAÇÕES LTDA R$ 0,00R$ 161.389,07

   RETENÇÕES A RECEBER R$ 6.984,60R$ 0,00

    OUTRAS RETENÇÕES A RECEBER R$ 6.984,60R$ 0,00

     DEMAIS RETENÇÕES R$ 6.984,60R$ 0,00

  VEÍCULOS EM DESATIVAÇÃO R$ 1.195.754,74R$ 1.431.570,25

   VEÍCULOS EM DESATIVAÇÃO R$ 1.195.754,74R$ 1.431.570,25

    VEÍCULOS EM DESATIVAÇÃO R$ 1.195.754,74R$ 1.431.570,25

     VEÍCULOS EM DESATIVAÇÃO PARA
RENOVAÇÃO DE FROTA

R$ 1.195.754,74R$ 1.431.570,25

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 7.884.963,69R$ 6.251.355,50

  ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 460.087,54R$ 216.482,21

   OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO R$ 194.209,38R$ 132.809,21

    ADIANTAMENTO DE LUCRO R$ 194.209,38R$ 132.809,21

     JULIO TORRES RIBEIRO NETO R$ 194.209,38R$ 132.809,21

   OUTROS CRÉDITOS - LP R$ 265.878,16R$ 83.673,00

    OUTROS CRÉDITOS R$ 265.878,16R$ 83.673,00

     OUTROS CRÉDITOS R$ 265.878,16R$ 83.673,00

  INVESTIMENTOS R$ 399.180,62R$ 399.180,62

   PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO R$ 399.180,62R$ 399.180,62

    IMÓVEIS PRÓPRIOS - AQUISIÇÃO R$ 399.180,62R$ 399.180,62

     IMÓVEL PRÓPRIO - INVESTIMENTO R$ 399.180,62R$ 399.180,62

  IMOBILIZADO R$ 7.025.695,53R$ 5.635.692,67

   IMÓVEIS EM GERAL R$ 1.000.000,00R$ 1.000.000,00

    IMÓVEIS R$ 1.000.000,00R$ 1.000.000,00

     TERRENOS R$ 1.000.000,00R$ 1.000.000,00

   MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS EM

R$ 1.624,34R$ 1.624,34

    MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS

R$ 1.624,34R$ 1.624,34

     COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ 1.624,34R$ 1.624,34

   VEÍCULOS EM GERAL R$ 9.081.292,14R$ 6.925.366,63

    VEÍCULOS R$ 9.081.292,14R$ 6.925.366,63

     VEÍCULOS R$ 9.456.560,87R$ 7.645.964,61

     ADIANTAMENTO DE CONSORCIOS R$ 610.954,22R$ 265.624,97

     PARTES E ACESSÓRIOS - VEICULOS R$ 103.800,00R$ 103.800,00

     (-) (-) FROTA SUBLOCADA R$ (1.090.022,95)R$ (1.090.022,95)

   (-) (-) DEPRECIAÇÕES R$ (3.057.220,95)R$ (2.291.298,30)

    (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E
EXAUS. ACUMUL

R$ (3.057.220,95)R$ (2.291.298,30)

     (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS R$ (3.056.833,55)R$ (2.291.143,34)

     (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE
COMPUTADORES E PERIFERICOS

R$ (387,40)R$ (154,96)

PASSIVO R$ 15.293.629,18R$ 10.512.089,91

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 1.449.977,88R$ 1.849.209,88

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E
PREVIDENCIÁRIA

R$ 22.139,92R$ 41.102,09

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM
GERAL

R$ 10.391,26R$ 7.877,04

    OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 10.391,26R$ 7.877,04

     SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 7.033,21R$ 3.772,04

     PRÓ-LABORE A PAGAR R$ 3.358,05R$ 3.225,70

     FÉRIAS A PAGAR R$ 0,00R$ 879,30

   OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL R$ 11.748,66R$ 33.225,05

    OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 11.748,66R$ 33.225,05

     INSS A RECOLHER R$ 4.534,85R$ 6.709,81

     FGTS A RECOLHER R$ 7.213,81R$ 23.371,39

     CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A
RECOLHER

R$ 0,00R$ 3.143,85

  FORNECEDORES R$ 459.766,14R$ 533.518,71

   FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL R$ 459.766,14R$ 533.518,71

    FORNECEDORES NACIONAIS R$ 459.766,14R$ 533.518,71

     Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda R$ 565,48R$ 551,62

     MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA R$ 755,38R$ 1.100,00

     DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE
BATERIAS LTDA

R$ 704,00R$ 216,00

     SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE
AUTOMOVEIS

R$ 905,48R$ 0,00

     JORLAN S.A. VEICULOS
AUTOMOTORES IMP E COM.

R$ 12.878,00R$ 12.127,45

     HOSPITAL DIA SAMDEL R$ 244,00R$ 144,00

     Track Lock Tecnologia Em Rastreamento
Ltda

R$ 5.180,23R$ 3.808,23

     GREEN HOUSE COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

R$ 330,06R$ 124,58

     FAST SERVICE EIRELI - ME R$ 40.461,14R$ 19.828,09

     GRANCAR VEICULOS, PNEUS, CONST
E TERRAP

R$ (8,72)R$ 0,00

     DISVECO LTDA R$ 2.873,83R$ 1.788,63

     ECO CAR VEICULOS R$ 301,00R$ 201,00

     Planeta Veiculos Ltda R$ 517,66R$ 290,54

     PREMIER VEICULOS LTDA R$ 5.775,92R$ 0,00

     LM REFRIGERACAO AUTOMOTIVA
LTDA - ME

R$ 2.916,84R$ 2.269,98

     OMNI-COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 332,82R$ 332,82

     MARDISA VEICULOS S A R$ 465,67R$ 313,38

     PREMIERE DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS LTDA

R$ 41,16R$ 0,00

     SID COMERCIO E IMPORTACAO DE
PNEUS LTDA - EPP

R$ 2.752,72R$ 6.752,80

     AUTO MECANICA R J LTDA R$ 1.543,65R$ 1.543,65

     CHN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
S.A.

R$ 7.804,00R$ 3.952,00

     CMBERRINI VEICULOS LTDA. R$ 193,93R$ 554,03

     CAVENAGHI IND E COM DE EQUIP
ESPECIAIS LTDA

R$ 25.900,00R$ 0,00

     CENTRAL PECAS E ACESS. P/
VEICULOS LTDA

R$ 450,00R$ 0,00

     TALENTO CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA - EPP

R$ 7.502,16R$ 4.500,00

     M & A MANUTENCAO DE VEICULOS
LTDA - ME

R$ 2.516,97R$ 909,52

     NASA CAMINHOES LTDA. R$ (51,69)R$ 268,31

     CANADA VEICULOS LTDA R$ 18,94R$ 18,94

     CONRADO & CONRADO LTDA. ME R$ 645,00R$ 645,00

     TIM Celular S.A. CDL BRASILIA R$ 504,93R$ 504,93

     BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E
FERRAGENS LTDA

R$ 1,52R$ 0,00

     SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS
LTDA

R$ 18,03R$ 18,03

     DIMACO PRODUTOS METALURGICOS
LTDA.

R$ 660,00R$ 660,00

     SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA -
MATRIZ

R$ 605,31R$ 226,31

     GB AR CONDICIONADO PEÇAS E
SERVIÇOS EIRELI - ME

R$ 981,53R$ 981,53

     TECNOCOPY MAQUINAS E
SUPRIMENTOS EIRELI

R$ 102,50R$ 62,62

     COPA EMBALAGENS LTDA EPP R$ 271,28R$ 271,28

     PEMAZA ACRE LTDA R$ 900,00R$ 900,00

     ROTAVEL EQUIPAMENTOS
RODOVIARIOS LTDA

R$ 595,47R$ 368,98

     RODRIGO TACO COM E SERV DE
PECAS P AUTOS EIRELI

R$ 3.046,48R$ 200,74

     C DE J SIQUEIRA ME R$ 150,00R$ 150,00

     PAPPAS SERVICO DE GRAVACAO LTDA
ME

R$ 250,00R$ 250,00

     ROTA BRASILIA CRONOTACOGRAFOS
LTDA

R$ 351,75R$ 234,50

     BEAUTY CAR SYSTEM SERVICOS
AUTOMOTIVOS E LOCACAO DE VEICULOS

R$ 1.400,00R$ 1.400,00

     SOLUCAO PARABRISAS TAGUATINGA
LTDA FILIAL

R$ 640,00R$ 640,00

     BFF LAVAGENS E HIGIENIZAÇÕES
LTDA

R$ 11.650,00R$ 3.440,00

     LEONARDO FARIAS MADUREIRA
06746770990

R$ 8.400,00R$ 8.400,00

     RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS
CIRASA S.A.

R$ 101,12R$ 4.230,29

     TECNODIGITAL INFORM. E COMUNI.
VISUAL

R$ 84,00R$ 84,00

     REGIA COMERCIO DE INFORMATICA
LTDA

R$ 11.702,59R$ 0,00

     COMERCIAL DE VEICULOS DF LTDA R$ 3.200,00R$ 1.800,00

     ESMERO MODAS LTDA R$ 657,63R$ 0,00

     CEB DISTRIBUIÇÃO R$ 2.823,98R$ 582,47

     Calhao Imoveis R$ 3.782,91R$ 1.241,21

     LIDERSIS SISTEMAS E TECNOL. DA
INFORMACAO Eireli

R$ 275,00R$ 0,00

     SABRINNA MACIEL DE MELO EIRELI-ME R$ 7.521,14R$ 4.601,00

     AAVW Comercio - H Norte R$ 1.710,00R$ 1.710,00

     GNV EQUIPAMENTOS LTDA EPP R$ 800,00R$ 800,00

     SAGA KOREA COMERCIO DE
VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA

R$ 2.172,63R$ 576,57

     ITV - INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR
LTDA

R$ 2.255,00R$ 370,00

     OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS R$ 2.500,00R$ 2.500,00

     NV AUTO MECANICA LTDA R$ 1.571,00R$ 1.571,00

     GRAMARCA VEICULOS LTDA R$ 359,00R$ 359,00

     Aguia Diesel Ltda R$ 1.467,88R$ 1.467,88

     MOREIRA LAMEGO ADVOGADOS - EPP R$ 184,08R$ 138,69

     AMIL ASSISTENCIA MEDICA
INTERNACIONAL SA

R$ 25.707,10R$ 21.386,68

     GENESIS COMUNICACAO VISUAL E
INFORMATICA LTDA - ME

R$ 890,00R$ 150,00

     PRECISA EMPREEDIMENTOS
IMOBILIARIOS

R$ 8.326,50R$ 13.650,00

     CARGOFLEX SOLUCOES LOGISTICAS
LTDA

R$ 600,00R$ 395.350,43

     Mercantil Canopus Comercio de
Motocicletas Ltda

R$ 176,00R$ 0,00

     GRAVIA IND. DE PERF. DE ACO LTDA R$ 7.417,81R$ 0,00

     CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA
ESCOLA - CIEE

R$ 1.643,44R$ 0,00

     SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL
LTDA

R$ 14.400,00R$ 0,00

     UNIAO COMERCIO DE ALARMES LTDA
ME

R$ 440,00R$ 0,00

     MADEIRAODF R$ 285,00R$ 0,00

     OI MOVEL S/A R$ 0,90R$ 0,00

     WL CARROCERIAS METALICAS,
FABRICACAO, COMERCIO E
MANUTENCAO

R$ 1.150,00R$ 0,00

     AUTO PECAS MARQUES E MARQUES
LTDA

R$ 1.400,00R$ 0,00

     AUTO BATERIAS ACUMULADORES
LTDA

R$ 1.350,00R$ 0,00

     WL CARROCERIA METALICAS LTDA-ME R$ 8.395,00R$ 0,00

     LOCALIZA RENT A CAR S/A R$ (1.048,18)R$ 0,00

     LOCALIZA RENT A CAR SA R$ 10,00R$ 0,00

     WILLIAM OMAR DA SILVA TORRES R$ 3.000,00R$ 0,00

     J. S. C. DA SILVA EIRELI R$ 2.080,00R$ 0,00

     HDI SEGUROS S.A. R$ 18.404,81R$ 0,00

     RODOBEM COMERCIO DE
CARROCERIAS LTDA EPP

R$ 5.000,00R$ 0,00

     MS ACESSIBILIDADE E COMUNICACAO
LTDA

R$ 57,00R$ 0,00

     3 - PNEULINE PNEUS E SERVICOS
LTDA

R$ 3.510,00R$ 0,00

     PERFILADOS TERRA LTDA R$ 10,00R$ 0,00

     NETO AUTO VANS COMERCIO DE
PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

R$ 5.311,49R$ 0,00

     UNIVEX COMERCIO DE UTILIDADES
PARA O LAR E PRESENTES LTDA

R$ 500,00R$ 0,00

     J.G.S Papelaria e copiadora R$ 104,00R$ 0,00

     ZURICH MINAS BRASIL R$ (114,04)R$ 0,00

     CARLOTAO EQUIPAMENTOS PECAS E
ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA

R$ 744,76R$ 0,00

     TELEFONICA BRASIL S/A R$ 3.606,00R$ 0,00

     ELETROTRUCK PECAS E SERVICOS
LTDA ME

R$ 160,00R$ 0,00

     X9 COMERCIO E REVESTIMENTO EM
COUROS LTDA - ME

R$ 800,00R$ 0,00

     AUTO POSTO GOLDEN GAS NB LTDA R$ 135,86R$ 0,00

     TECNOCOPY SERVICOS E LOCACAO
DE EQUIPAMENTOS LTDA

R$ 53,80R$ 0,00

     HC PNEUS S/A R$ 500,00R$ 0,00

     BRASILIA SERVICOS DE ATESTADOS
MEDICOS PARA EMPRESAS LTDA

R$ 30,00R$ 0,00

     FLASH SIGN COMUNICACAO VISUAL
LTDA

R$ 11.700,00R$ 0,00

     FST COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS
EIRELI - EPP

R$ 6.222,43R$ 0,00

     HERNANI IVO DAS NEVES EIRELI - ME R$ 1.600,00R$ 0,00

     1 - GUARA MECANICA PNEUS E
SERVICOS EIRELI

R$ 442,00R$ 0,00

     STOCK CAR RODAS E RECUPERACAO
LTDA

R$ 350,00R$ 0,00

     AUTO SOCORRO BANDEIRANTE
EIRELI-ME

R$ 110,00R$ 0,00

     JPAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
LTDA

R$ 911,10R$ 0,00

     SERVICO DE APOIO AS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO DF

R$ 11.722,88R$ 0,00

     MADEREIRA SIAFORT INDUSTRIA E
COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI

R$ 41,40R$ 0,00

     FROTA VIP LOCACAO DE VEICULOS
LTDA

R$ 4.181,03R$ 0,00

     LOCALIZA RENT A CAR R$ (1.425,41)R$ 0,00

     BOCHENEK SERVICO DE TRANSPORTE
EXECUTIVO SUL EIRELI

R$ 88.848,67R$ 0,00

     MARCELO JULIO DA SILVA R$ 2.400,00R$ 0,00

     ANDREIA FEITOR CARVALHO R$ 650,00R$ 0,00

     STAR RIO LOCADORA TURISMO E
FRETAMENTO EIRELI

R$ 18.762,40R$ 0,00

  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 862.135,86R$ 593.155,92

   EMPRÉSTIMOS EM GERAL R$ 584.998,34R$ 308.323,35

    EMPRÉSTIMOS R$ 679.379,39R$ 367.679,36

     EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ R$ 95.000,00R$ 0,00

     EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO R$ 0,00R$ 18.347,12

     CHEQUE ESPECIAL BRADESCO R$ 159.592,14R$ 200.000,00

     CHEQUE ESPECIAL SANTANDER R$ 62.112,54R$ 42.978,78

     JÚLIO TORRES RIBEIRO NETO R$ 1.627,00R$ 106.353,46

     EMPRÉSTIMO BRADESCO CAPITAL DE
GIRO

R$ 361.047,71R$ 0,00

    (-) (-) JUROS A APROPRIAR -
EMPRÉSTIMOS

R$ (94.381,05)R$ (59.356,01)

     (-) (-) JUROS A APROPRIAR S/
EMPRÉSTIMOS - CP

R$ (94.381,05)R$ (59.356,01)

   FINANCIAMENTOS EM GERAL R$ 277.137,52R$ 284.832,57

    FINANCIAMENTOS R$ 551.821,34R$ 591.351,22

     FINANCIAMENTO BANCO ITAÚ R$ 0,00R$ 81.296,58

     FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO R$ 1.489,36R$ 4.845,65

     FINANCIAMENTO BANCO PAN R$ 0,00R$ 27.193,92

     FINANCIAMENTO BANCO SAFRA R$ 257.305,43R$ 77.338,59

     FINANCIAMENTO BANCO MERCEDES-
BENZ

R$ 293.026,55R$ 163.384,47

     FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER -
860000001160

R$ 0,00R$ 54.343,16

     FINANCIAMENTO BANCO
VOLKSWAGEN

R$ 0,00R$ 182.948,85

    (-) (-) JUROS A APROPRIAR -
FINANCIAMENTOS

R$ (274.683,82)R$ (306.518,65)

     (-) (-) JUROS A APROPRIAR S/
FINANCIAMENTOS - CP

R$ (274.683,82)R$ (306.518,65)

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 48.471,78R$ 304.284,78

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 48.471,78R$ 304.284,78

    IMPOSTOS FEDERAIS R$ 48.471,78R$ 304.284,78

     PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A
RECOLHER

R$ 48.151,62R$ 59.965,22

     CSLL A RECOLHER R$ 0,00R$ 102.386,66

     IRRF S/ FOLHA A RECOLHER R$ 320,16R$ 644,63

     PIS A RECOLHER R$ 0,00R$ 25.397,72

     COFINS A RECOLHER R$ 0,00R$ 115.890,55

  OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 56.454,18R$ 28.400,00

   ADIANTAMENTOS DE CLIENTES R$ 0,00R$ 7.100,00

    ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 0,00R$ 7.100,00

     ADIANTAMENTO DE CLINTES R$ 0,00R$ 7.100,00

   OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ (1.845,82)R$ 0,00

    ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E
TELEFONE A PAGA

R$ (1.845,82)R$ 0,00

     ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR R$ (1.845,82)R$ 0,00

   OUTRAS OBRIGAÇÕES EM GERAL R$ 58.300,00R$ 21.300,00

    OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 58.300,00R$ 21.300,00

     WILIAM OMAR DA SILVA TORRES R$ 10.000,00R$ 0,00

     JAIME DA SILVA LIMA R$ 21.300,00R$ 21.300,00

     PAULO VITOR OLIVEIRA FONSECA R$ 20.000,00R$ 0,00

     JOSE IDEMAR RIBEIRO R$ 7.000,00R$ 0,00

  PROVISÕES R$ 1.010,00R$ 348.748,38

    PROVISÕES DE 13° SALÁRIO R$ 1.010,00R$ 0,00

     PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO R$ 1.010,00R$ 0,00

    PROVISÕES DE IRPJ E CSLL R$ 0,00R$ 348.748,38

     PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ 0,00R$ 311.880,00

     PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
S/ LUCRO

R$ 0,00R$ 36.868,38

 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 5.237.906,37R$ 4.591.027,22

  PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 5.237.906,37R$ 4.591.027,22

   EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO R$ 982.542,25R$ 1.402.250,79

    EMPRÉSTIMOS R$ 1.163.439,27R$ 1.402.250,79

     JULIO TORRES RIBEIRO NETO R$ 6.211,64R$ 452.302,84

     EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER -
1110300000003630

R$ 188.571,83R$ 473.300,29

     PVK PARTICIPAÇÕES LTDA R$ 1.000,00R$ 1.000,00

     JOSE GONÇALVES DE SOUZA NETO R$ 18.000,00R$ 18.000,00

     RODRIGO LIRA SARAIVA R$ 7.000,00R$ 7.000,00

     CARGOFLEX SOLUÇÕES LOGISTICAS
EIRELI EPP

R$ 0,00R$ 200.000,00

     EMPRESTIMO - STR BCO 104 - 11-12-
2018

R$ 250.647,66R$ 250.647,66

     EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPITAL
DE GIRO

R$ 692.008,14R$ 0,00

    (-) JUROS A APROPRIAR -
EMPRÉSTIMOS LP

R$ (180.897,02)R$ 0,00

     (-) JUROS A APROPRIAR S/
EMPRÉSTIMOS LP

R$ (180.897,02)R$ 0,00

   FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO R$ 3.715.106,82R$ 1.927.727,40

    FINANCIAMENTOS R$ 4.308.434,29R$ 2.468.359,63

     FINANCIAMENTO BANCO ITAÚ - LP R$ 88.344,13R$ 124.348,12

     FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO -
LP

R$ 0,00R$ 5.786,52

     FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER -
860000001160 - LP

R$ 149.113,01R$ 217.372,64

     FINANCIAMENTO BANCO PAN SA R$ 3.717,04R$ 3.717,04

     FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA DO
BARSIL S/A

R$ 248.020,95R$ 782.543,89

     FINANCIAMENTO BANCO
VOLKSWAGEN

R$ 189,16R$ 189,16

     KASA MOTORS LTDA R$ 250,72R$ 250,72

     FINANCIAMENTO BANCO SAFRA R$ 558,26R$ 558,26

     FINANCIAMENTO BANCO GMAC R$ 512.585,43R$ 898.847,16

     FINANCIAMENTO BANCO MERCEDES-
BENZ - LP

R$ 509.330,54R$ 434.746,12

     FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO R$ 2.796.325,05R$ 0,00

    (-) (-) JUROS A APROPRIAR -
FINANCIAMENTOS LP

R$ (593.327,47)R$ (540.632,23)

     (-) (-) JUROS A APROPRIAR S/
FINANCIAMENTO - LP

R$ (593.327,47)R$ (540.632,23)

   OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO R$ 212.470,54R$ 120.285,08

    PARCELAMENTOS FISCAIS - LONGO
PRAZO

R$ 212.470,54R$ 120.285,08

     PARCELAMENTO PIS - LP R$ 23.250,47R$ 0,00

     PARCELAMENTO COFINS - LP R$ 110.846,55R$ 9.227,16

     PARCELAMENTO IRPJ - LP R$ 61.187,68R$ 86.506,72

     PARCELAMENTO CSLL - LP R$ 17.185,84R$ 24.551,20

   MÚTUOS A LONGO PRAZO R$ 327.786,76R$ 1.140.763,95

    MÚTUO COM PARTES NÃO
RELACIONADAS

R$ 327.786,76R$ 1.140.763,95

     FERNANDA DE CASSIA SIMAO LAGES R$ 0,00R$ 176.000,00

     PAULO VITOR OLIVEIRA R$ 0,00R$ 40.000,00

     HAENDEL SILVA FONSECA R$ 0,00R$ 50.000,00

     MONIZ AR RIB ADV CON R$ 0,00R$ 245.615,16

     KARLA ARAUJO DE ALBUQUERQUE R$ 3.800,00R$ 3.800,00

     JOSE IDEMAR RIBEIRO R$ 0,00R$ 502.183,79

     MARIA LUCIA DA SILVA R$ 89.953,16R$ 123.165,00

     EDNA DE CASSIA SIMÃO LAGES R$ 144.000,00R$ 0,00

     ESPORTE PONTO COM COMERCIO E
EXPORTAÇÃO - EIRELLI

R$ 50.000,00R$ 0,00

     FACTORY R$ 40.033,60R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 8.605.744,93R$ 4.071.852,81

  CAPITAL SOCIAL R$ 5.382.628,02R$ 2.300.000,00

   CAPITAL SOCIAL R$ 2.300.000,00R$ 2.300.000,00

    CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.300.000,00R$ 2.300.000,00

     CAPITAL SOCIAL R$ 2.300.000,00R$ 2.300.000,00

   ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL

R$ 3.082.628,02R$ 0,00

    ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL

R$ 3.082.628,02R$ 0,00

     AFAC - AUMENTO FUTURO DE CAPITAL R$ 980.271,46R$ 0,00

     AFAC R$ 2.102.356,56R$ 0,00

  RESERVAS DE LUCROS R$ 2.446.316,44R$ 2.446.316,44

   RESERVAS DE LUCROS R$ 2.446.316,44R$ 2.446.316,44

    RESERVAS DE LUCROS R$ 2.446.316,44R$ 2.446.316,44

     RESERVA DE LUCROS A REALIZAR R$ 2.446.316,44R$ 2.446.316,44

  (-) LUCROS OU PREJUÍZOS R$ 776.800,47R$ (674.463,63)

   (-) LUCROS OU PREJUÍZOS R$ 776.800,47R$ (674.463,63)

    (-) LUCROS OU PREJUÍZOS
ACUMULADOS

R$ 776.800,47R$ (674.463,63)

     (-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 0,00R$ (674.463,63)

     LUCRO ACUMULADOS R$ 1.096.162,36R$ 0,00

     AJUSTES DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

R$ (319.361,89)R$ 0,00
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

01/01/2019 a 31/12/2019 07.605.506/0001-73

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

NIRE 53201314812

CNPJ 07.605.506/0001-73

Número de Ordem 6

Natureza do Livro Diario Completo

Município BRASILIA

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

19/11/2015

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

37781

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Natureza do Livro Diario Completo

Número de ordem 6

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

37781

Data de inicio 01/01/2019

Data de término 31/12/2019
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

07.605.506/0001-73

01/01/2019 a 31/12/2019

RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Versão: 7.0.2SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

53201314812

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 Completo  6

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

29.13.A6.5F.C8.C1.A3.F2.56.76.1E.F9.D6.6C.B2.C0.A7.D4.29.AF

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
Nº SÉRIE DO

CERTIFICADO
VALIDADE

RESPONSÁVEL
LEGAL

contador 18341780100
MAURO PEREIRA DA
SILVA:18341780100

455383094639215727
1

21/02/2020 a
20/02/2021

Não

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 07605506000173
RIBAL LOCADORA DE

VEICULOS
LTDA:07605506000173

109839891275370825
74277954143

28/04/2020 a
28/04/2021

Sim

NÚMERO DO RECIBO:

29.13.A6.5F.C8.C1.A3.F2.56.76.1E.F9.
D6.6C.B2.C0.A7.D4.29.AF-1 em às15/05/2020 14:00:53

74.22.CA.D6.F5.F7.C0.6A
E4.68.3F.BF.C4.D4.DE.C
C

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.

Certidão BALANÇO PATRIMONIAL (0786754)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 876



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

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2020.
Srs. Servidores responsáveis pela elaboração do

Termo de Referência. SPLOG/EJE
 
Segue em anexo proposta e documentos relativos à

habilitação de cunho técnico, considerando a necessidade do
pronunciameno dos Srs. sobre a conformidade dos
doscumentos em questão.

PROPOSTA: 0786739
ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO

TÉCNICA: 0786744; 0786746; 0786747; 0786752, 0786747
 Agradeço antecipadamente e aguardo.
PREGOEIRO OFICIAL DO TRE/AL
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 15/10/2020, às 16:16, 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
0786755 e o código CRC F1825135.

0010887-75.2019.6.02.8000 0786755v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2020.
Srª Assessora ACAGE.
 
Solicito a análise do Balanço Patrimnial da Empresa

RIBAL, considerando a exigência contida no Edital relativa à :
"EDITAL ITEM 9.10.4. Qualificação econômico-

financeira: 9.10.4.1. Apresentação de capital social de no
mínimo 10% do valor exigido para a contratação."

BALANÇO PATRIMONIAL: 0786754.
 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 15/10/2020, às 16:22, 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
0786771 e o código CRC 88F68045.

0010887-75.2019.6.02.8000 0786771v1
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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.
Sr. Pregoeiro,
 
Da análise da proposta da empresa RIBAL

LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (0786739) verifica-se que o
valor global da proposta encontra-se dentro do estimado para
a contratação.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 15/10/2020, às 18:24, 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
0786808 e o código CRC 4A27A540.

0010887-75.2019.6.02.8000 0786808v1
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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 : 0010887-75.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Pregoeiro Oficial

ASSUNTO : Transporte de urnas e mídias. Eleições 2020. Contratação. Empresa licitante. Capital
Social. Acolhimento.

 

Parecer nº 1954 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

 
Senhor Pregoeiro,
 
Trata-se os autos de análise, provocada pelo

Senhor Pregoeiro Oficial (0786771), quanto ao atendimento
pela empresa RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA da
exigência contida no Item 9.10.4.1. do Edital do PE n.º
68/2020 (0772775) relativa à apresentação de capital social de
no mínimo 10% do valor exigido para a contratação, situação
que se demonstra atendida após verificação do Balanço
Patrimonial da antedita licitante proponente (0786754).

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - ACAGE

 
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE
 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 15/10/2020, às 17:32, 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 17:32, 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
0786899 e o código CRC B26865E1.

0010887-75.2019.6.02.8000 0786899v5
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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.
Sr. Pregoeiro,
 
Da análise da proposta da empresa RIBAL LOCADORA

DE VEÍCULOS LTDA (0786739) verifica-se que a mesma encontra-se
em conformidade técnica com o Termo de Referência.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 15/10/2020, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 16/10/2020, às 07:41, 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
0787079 e o código CRC BAE629C7.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2020.
Sr. (s) Servidores desigandos para elaboração

Termo de Referência
 
Reporto-me no presente para solicitar o

pronunciamento da Unidade de V.Sª, quanto aos motivos
técnicos apresentados no recurso , evento sei nº
0790538interposto no certame em questão, podendo reiterar,
pronunciamento evento sei nº 0786450,  ou acrescentar
outros elementos técnicos que o caso requer. 

 
Atenciosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 21/10/2020, às 09:05, 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
0790540 e o código CRC 1381C629.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2020.
Srs. Servidores.
 
Em tempo, anexo aos presentes autos as

contrarrazões de recurso apresentado no evento sei
nº 0791218. 

Aguardo pronunciamento.
 
Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 21/10/2020, às 17:26, 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
0791222 e o código CRC 01D3D291.

0010887-75.2019.6.02.8000 0791222v1
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
Diretoria de Administração e Finanças
Rua Antônio Luz, 111, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.010-410 - Fone: (48)3664-0124. 
Endereço Eletrônico: www.portaldecompras.sc.gov.br – e-mail: cplsed@sed.sc.gov.br

PE 19/2020 – PL 26/2020 – SED 1411/2020 – Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de materiais 
permanentes e de consumo, para atender as Unidades Escolares, Coordenadorias e Supervisões Regionais de Educação do Estado 
de Santa Catarina.                                                                                                                                                                       CA

 
 EDITAL DE LICITAÇÃO N° 19/2020

Modalidade: Pregão, na Forma Eletrônica.
Objeto: Contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de transporte de materiais 
permanentes e de consumo, para atender as Unidades Escolares, Coordenadorias e Supervisões Regionais 
de Educação do Estado de Santa Catarina, em decorrência da grande demanda acentuada após a extinção 
das ADR’s, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Edital.

PP RR EE GG ÃÃ OO   EE LL EE TT RR ÔÔ NN II CC OO

Abertura da sessão A partir das 13:30 horas do dia 14/04/2020
Início da disputa A partir das 14:00 horas do dia 14/04/2020

OBSERVAÇÕES:

Qualquer interessado na licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, poderá acompanhar o 
seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet acessando o endereço eletrônico 
www.portaldecompras.sc.gov.br clicando diretamente no link do edital.

PARTICIPAÇÃO: os interessados em participar do pregão eletrônico deverão estar previamente 
credenciados junto ao Sistema de Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina e 
qualificados para fornecimento do objeto ou serviço (Grupo-Classe 02 14).

CADASTRO DE FORNECEDOR: O procedimento para inscrição no cadastro de fornecedores 
encontra-se disponível na página eletrônica da Secretaria de Estado da Administração endereço 
www.sea.sc.gov.br - “Licitações” - “Fornecedores” ou diretamente pelo endereço 
www.portaldecompras.sc.gov.br – “Fornecedores”.

QUESTIONAMENTOS: 
1)Pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 
dois dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 
eletrônico via internet, nos endereços eletrônicos www.portaldecompras.sc.gov.br, quando optar por 
efetuar o download do edital como interessado ou http://e-lic.sc.gov.br, quando acessar o link do 
processo, selecionando painel de controle botão Fórum. 
2)Fornecedores cadastrados, para esclarecimentos referentes ao processo licitatório, ao efetuar o login e 
acessar o link do processo, selecionando painel de controle botão Fórum.

IMPUGNAÇÕES: Qualquer pessoa, até dois dias úteis à abertura da sessão, poderá impugnar o ato 
convocatório acessando os endereços eletrônicos www.portaldecompras.sc.gov.br ou http://e-
lic.sc.gov.br, selecionando painel de controle botão Impugnações.

PEDIDO DE VISTAS: Qualquer interessado poderá solicitar vistas ao processo licitatório por 
intermédio de petição escrita, dirigida à autoridade competente, por meio de e-mail: cplsed@sed.sc.gov.br 
ou no protocolo da Secretaria de Estado da Educação – SED, sito a Rua: Antônio Luz nº 111, 1º andar, 
Centro, CEP 88.010-410, Florianópolis/SC, de Segunda a Sexta-feira, durante o horário de expediente, 
das 13h00min às 19h00min horas. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: As referências de tempo observarão, obrigatoriamente, o horário de 
Brasília – DF.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
Diretoria de Administração e Finanças
Rua Antônio Luz, 111, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.010-410 - Fone: (48)3664-0124. 
Endereço Eletrônico: www.portaldecompras.sc.gov.br – e-mail: cplsed@sed.sc.gov.br

PE 19/2020 – PL 26/2020 – SED 1411/2020 – Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de materiais 
permanentes e de consumo, para atender as Unidades Escolares, Coordenadorias e Supervisões Regionais de Educação do Estado 
de Santa Catarina.                                                                                                                                                                       CA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020

O ESTADO DE SANTA CATARINA, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 
inscrita no CNPJ sob nº 82.951.328/0001-58, com sede na Rua Antonio Luz, nº 111, CEP: 88010-410, 
Centro, Município de Florianópolis – SC torna público que será realizado o certame licitatório em epígrafe 
na MODALIDADE PREGÃO, na forma eletrônica para contratação de uma empresa para prestação de 
serviços de transporte de materiais permanentes e de consumo, para atender as Unidades Escolares, 
Coordenadorias e Supervisões Regionais de Educação do Estado de Santa Catarina, em decorrência da 
grande demanda acentuada após a extinção das ADR’s, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Lei Estadual nº 12.337, de 05 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Estadual nº 2.617, 
de 16 de setembro de 2009, alterações posteriores, e demais normas legais federais e estaduais vigentes.

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – O pregão eletrônico será realizado por meio de disputa à distância em sessão pública, via Sistema 
Integrado de Licitações do Estado de Santa Catarina (LIC), módulo eletrônico (e-LIC).
1.2 – A comunicação será realizada utilizando recursos de tecnologia da informação pela INTERNET, 
mediante condições de segurança –– criptografia e autenticação – em todas as etapas do certame.
1.3 – O pregão, na forma eletrônica, será conduzido com apoio técnico e operacional da Secretaria de 
Estado da Administração, por intermédio da Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços – DGMS, que 
atuará como provedor do Sistema eletrônico para os órgãos integrantes do Sistema de Administração e 
Gestão de Materiais – SAGMS. 
1.4 – Os trabalhos serão conduzidos por servidores de órgão ou entidade vinculado ao Poder Executivo do 
Estado de Santa Catarina, denominados pregoeiro e equipe de apoio, mediante a inserção e monitoramento 
de dados gerados ou transferidos para o Sistema LIC, módulo e-LIC, por acesso restrito com login e senha 
no endereço eletrônico http://e-lic.sc.gov.br.
1.5 – Envio de proposta: a partir das 00h01min horas do dia 01/04/2020.
1.6 – Abertura da sessão: a partir das 13h30min horas do dia 14/04/2020.
1.7 – Início da disputa: a partir das 14h00min horas do dia 14/04/2020.
1.8 – Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no Sistema eletrônico.
1.9 – Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante desta licitação:
Anexo I – Quadro de quantitativos e especificações mínimas 
Anexo II – Condições gerais de fornecimento;
Anexo III – Modelo de proposta de preços eletrônica,
Anexo IV – Informações da empresa vencedora para contratação;
Anexo V – Minuta de Contrato;
Anexo VI– Declaração de atendimento às normas de Saúde e Segurança do Trabalho;

2 – DA LICITAÇÃO
2.1 – Do Objeto
2.1.1 – A presente licitação destina-se a contratação de uma empresa para prestação de serviços de 
transporte de materiais permanentes e de consumo, para atender as Unidades Escolares, Coordenadorias e 
Supervisões Regionais de Educação do Estado de Santa Catarina, em decorrência da grande demanda 
acentuada após a extinção das ADR’s- Grupo-Classe (02 14), conforme especificações, quantitativos e 
condições estabelecidas neste edital e seus Anexos.

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 – Poderão participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem às exigências estabelecidas 
neste edital, sendo que não será admitida a participação de:
a) Sociedade sob a forma de cooperativas;
b) Que estejam suspensas de licitar Administração Estadual;
c) Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, Estados e Municípios;
d) Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do 
órgão licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão Permanente de Licitação;
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e) que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
f) que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;
g) autora de projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
h) Empresa que, isoladamente ou em consórcio, seja responsável pela elaboração de projeto básico 
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado.
3.1.2. Empresas em recuperação Judicial poderão participar desde que amparadas em certidão 
emitida pela instancia Judicial Competente que certifique que a interessada está apta econômica e 
financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da lei nº 8666/1993.
3.2.  A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral e irretratável dos termos e  
conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação.

4 – DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO
4.1 – Coordenar o processo licitatório;
4.2 – Receber, examinar e encaminhar as impugnações devidamente instruídas à autoridade superior;
4.3 – Receber, examinar e responder os questionamentos ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua 
elaboração;
4.4 – Conduzir a sessão pública na internet;
4.5 – Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
4.6 – Dirigir a etapa de lances;
4.7 – Verificar e julgar as condições de habilitação;
4.8 – Receber a documentação adicional quando necessário;
4.9 – Receber, examinar e encaminhar os recursos devidamente instruídos à autoridade superior para 
deliberação;
4.10 – Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
4.11 – Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior para homologação e 
contratação; e
4.12 – Conduzir os trabalhos da equipe de apoio. 

5 – DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME
5.1 – As pessoas físicas ou jurídicas deverão dispor de chave identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico emitida pelo sistema de Cadastro Geral de Fornecedores 
do Estado de Santa Catarina da Secretaria de Estado da Administração.
5.1.1 – Atribuição de chave de identificação e de senha, obtidas a partir da homologação do Cadastro Geral 
de Fornecedores, credenciará o interessado em participar do pregão eletrônico e o qualificará para 
fornecimento e envio de proposta eletrônica para o objeto correspondente ao grupo-classe indicado no 
Preâmbulo e Anexo I.
5.1.2 – Caso não consiga visualizar o processo para envio de proposta eletrônica, o credenciado precisa 
solicitar qualificação ao grupo-classe correspondente junto ao Cadastro Geral de Fornecedores.
5.2 – O procedimento para inscrição e alterações, no Cadastro Geral de Fornecedores, encontra-se 
disponível no site do Portal de Compras pelo endereço http://portaldecompras.sc.gov.br, clicando em 
seguida no link “Fornecedores”.
5.3 – A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, 
correspondente ao seu grupo-classe registrado no Cadastro Geral de Fornecedores, para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no Sistema eletrônico, salvo quando canceladas por 
solicitação do credenciado ou por iniciativa da Secretaria de Estado da Administração, devidamente 
justificada.
5.4 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão 
promotor da licitação, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros.
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5.4.1 – A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do 
Sistema eletrônico, para imediato bloqueio de acesso.
5.5 – O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao Sistema eletrônico implica na 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico.
5.5.1 – Para o correto funcionamento do Sistema recomendam-se os seguintes requisitos mínimos:
a) Conexão de internet com velocidade nominal de 2MB ou superior;
b) Navegador Internet Explorer 8, ou 9 com Modo de Compatibilidade ativado, com Javascript habilitado e 
POPUPS liberados (não bloqueados).

6 – DA PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO
6.1 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de acesso restrito e digitação da senha pessoal 
e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta eletrônica de 
preços, por meio do Sistema eletrônico, observada data e horários limites estabelecidos.
6.1.1 – O sistema de licitações estará disponível no endereço http://portaldecompras.sc.gov.br/ ou http://e-
lic.ciasc.gov.br/, na área de acesso restrito.
6.2 – Como requisito para a participação no pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
Sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas no edital.
6.2.1 – Quando a licitante for beneficiário da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas 
alterações, deverá manifestar em campo próprio do Sistema eletrônico, o pleno conhecimento e 
atendimento das exigências previstas na lei.
6.2.2 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a 
licitante às sanções previstas na legislação vigente aplicável à matéria.
6.2.3 – A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.2.4 – A licitante não poderá se identificar (nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, email, site 
da empresa, etc.) nesta proposta comercial, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA MESMA.
6.2.4.1 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem 
prejuízo das sanções previstas no Edital.
6.3 – Caberá à licitante acompanhar as operações no Sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.
6.4 – As licitantes deverão comunicar imediatamente ao provedor do Sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a inviolabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.
6.5 – As licitantes deverão solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 
interesse próprio.
6.6 – O fornecedor descredenciado no Cadastro Geral de Fornecedores terá sua chave de identificação e 
senha suspensas automaticamente.

7 – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
7.1 – Iniciada a sessão pública do pregão, esta não será suspensa ou transferida, salvo motivo excepcional 
assim caracterizado pelo pregoeiro.
7.2 – Verificando-se o adiamento da sessão pública do pregão, o pregoeiro determinará nova data para 
continuação dos trabalhos, ficando intimadas as licitantes.
7.3 – O pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma providência 
administrativa para o bom andamento dos trabalhos. 
7.4 – No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema eletrônico 
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
7.5 – Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão na 
forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço 
eletrônico utilizado para divulgação.

8 – DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS
8.1 – Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, as licitantes interessadas deverão encaminhar 
proposta e, se for o caso, o respectivo Anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, 
exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de 

Edital 19/2020 SED/SC (0791987)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 895

http://portaldecompras.sc.gov.br/
http://e-lic.ciasc.gov.br/
http://e-lic.ciasc.gov.br/


ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
Diretoria de Administração e Finanças
Rua Antônio Luz, 111, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.010-410 - Fone: (48)3664-0124. 
Endereço Eletrônico: www.portaldecompras.sc.gov.br – e-mail: cplsed@sed.sc.gov.br

PE 19/2020 – PL 26/2020 – SED 1411/2020 – Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de materiais 
permanentes e de consumo, para atender as Unidades Escolares, Coordenadorias e Supervisões Regionais de Educação do Estado 
de Santa Catarina.                                                                                                                                                                       CA

recebimento de propostas.
8.2 – Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada.
8.3 – As licitantes receberão, por e-mail, comprovante de recebimento das suas propostas eletrônicas 
enviadas, com a indicação do dia e respectivo horário de registro. 
8.4 – A proposta entregue não poderá ter prazo de validade inferior a 60 dias, sendo este o prazo 
considerado em caso de omissão.
8.5 – Sob pena de desclassificação, a proposta eletrônica deverá ser preenchida:
a) Para cada item, o preço unitário e total por km rodado, expresso em reais, no campo “valor da 
proposta”;
8.5.1 – Caso seja solicitado, conforme Anexo III – modelo de proposta eletrônica de preços, deverá ser 
indicado o fabricante/representante, procedência e/ou modelo do objeto cotado no campo correspondente a 
cada item, sob pena de desclassificação;
8.5.2 – A proposta de preços com base nas especificações constantes deste edital, estará condicionada às 
informações cadastradas no Sistema de Cadastro Geral de Fornecedores, que contém, obrigatoriamente, a 
razão social completa e CNPJ da licitante, endereço, telefone e/ou “fac-símile” e endereço eletrônico (e-
mail). 
8.6 – As licitantes deverão manter suas informações cadastrais atualizadas, junto ao Cadastro Geral de 
Fornecedores, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens divulgadas via “CHAT” ou emitidas pelo Sistema junto ao seu endereço eletrônico 
(e-mail).
8.7 – Nos preços cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneração e encargos 
sociais e outros, pertinentes ao fornecimento do objeto, bem como taxas, impostos, fretes, e demais 
despesas diretas e indiretas incidentes sobre o mesmo.
8.7.1 – Os impostos, taxas, prêmio do seguro e outros encargos sobre os veículos locados correrão por 
conta da licitante vencedora, exceto combustível utilizado pelo veículo. 
8.8 - A licitante vencedora do certame, quando houver Cotação de Proposta por Lote, deverá ajustar sua 
proposta no Sistema eletrônico, após a adjudicação, com os respectivos valores unitários readequados ao 
valor total representado pelo lance vencedor, no prazo de 1 dia útil, contado a partir da convocação do 
pregoeiro.

9 – DA ABERTURA DA SESSÃO E ETAPA DE LANCES
9.1 – A partir do horário previsto no edital terá início a sessão pública do pregão eletrônico momento no 
qual o Sistema disponibilizará campo próprio (CHAT) para troca de mensagens entre o pregoeiro e os 
licitantes.
9.2 – O pregoeiro verificará as propostas eletrônicas de preços apresentadas, desclassificando aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
9.2.1 – A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.2.2 – O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente 
estas participarão da fase de lance.
9.3 – A partir do horário previsto no edital o pregoeiro dará início à fase competitiva (etapa da disputa) e o 
Sistema eletrônico emitirá aviso via CHAT. 
9.3.1 – O pregoeiro abrirá para lances, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente, por meio do Sistema eletrônico. 
9.3.2 – Será considerado como primeiro lance a proposta inicial apresentada.
9.4 – As licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, sendo 
imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro, visualizando seu horário e 
valor no link “histórico de lances”.
9.5 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos somente inferiores ao último por ele ofertado e 
registrado pelo Sistema.
9.5.1 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro.
9.6 – Somente a licitante de menor lance dentre os ofertados, e enquanto mantiver esta situação, visualiza 
em tempo real o ícone “troféu”. 
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9.7 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
9.7.1 – O Sistema não identificará os autores dos lances podendo visualizar valores e horários registrados 
no link “histórico de lances”. 
9.8 – O pregoeiro abrirá o processo para a recepção de lances, conforme estabelecido no edital. 
9.8.1 – Após aberta a sessão pública para disputa, a recepção de lances terá duração mínima de 5 (cinco) 
minutos, e será encerrada por decisão do pregoeiro.
9.8.2 – O Sistema eletrônico emitirá aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual, será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.
9.8.3 – Depois de encerrada, automaticamente, a recepção de lances, por comando do pregoeiro, encerrar-
se-á a fase competitiva (etapa da disputa) e o Sistema eletrônico emitirá aviso via CHAT iniciando as fases 
de negociação, aceitabilidade e habilitação.
9.9 – O Sistema, automaticamente, verificará os requisitos para a aplicação da Lei Complementar nº 
123/2006. Na seqüência o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 
preço melhor.
9.9.1 – Poderá o pregoeiro, antes de anunciar o vencedor, encaminhar, pelo Sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação, observado o critério de julgamento, não se 
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.
9.9.2 – A negociação será realizada por meio do Sistema de troca de mensagens (CHAT), podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes.
9.10 – Ocorrendo o empate será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte.
9.10.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas/lances apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta/lance mais bem classificada. Conforme disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006 e suas alterações.
9.10.2 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) o Sistema aplicará automaticamente o benefício da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006 e suas alterações, quando houver empresas dentro das condições previstas na lei;
b) o Sistema convocará automaticamente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, momento que abrirá campo para recepção de lances, para apresentar nova proposta inferior 
àquela considerada vencedora do certame (no prazo máximo de 3 (três) minutos sob pena de preclusão), 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
c) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, do 
caput do artigo 45, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º, do art. 44, desta Lei 
Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º, do art. 44, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e suas alterações, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.11 – O disposto no subitem 9.10 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.12 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.10, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
9.13 – Iniciada a etapa de habilitação da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta deverá 
atender as exigências de habilitação previstas no item 10 deste edital.
9.14 – O Sistema anunciará a licitante vencedora após adjudicação, ou, quando houver recursos, após a 
homologação.
9.15 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade 
e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda o edital. 
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10 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
10.1 – Certificado de Cadastro de Fornecedores – CCF:
10.1.1 – A habilitação dos licitantes será analisada por meio do Certificado de Cadastro de Fornecedores – 
CCF, emitido pela DGMS – Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços, da Secretaria de Estado da 
Administração, pertinente ao grupo-classe objeto desta licitação, para verificação da regularidade nos 
documentos por ele abrangidos, devendo apresentar prazo de validade, no mínimo, até a data limite fixada 
para a abertura das propostas.
10.1.2 – O pregoeiro ou equipe de apoio, verificará, nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões, a autenticidade dos documentos solicitados e enviados, constituindo meio legal de prova.
10.2 – Os documentos abaixo exigidos para habilitação e que não estejam contemplados no CCF, deverão 
ser apresentados por meio eletrônico, após convocação do pregoeiro no Sistema eletrônico.
10.3 – Além do exigido no subitem 10.1, a licitante melhor classificada deverá apresentar ainda: 
10.3.1 – Declaração, em atendimento a Lei Estadual nº 10.732, de 07/04/1998, de que a empresa cumpre as 
normas de Saúde e Segurança do Trabalho, conforme modelo do Anexo VI.
10.4 – Da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte:
10.4.1 – Caso CCF apresentar alguma restrição nos documentos correspondentes à regularidade fiscal por 
ele abrangida, deverá a empresa obrigatoriamente, encaminhar o documento hábil correspondente, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis. 
10.4.1.1 – O termo inicial da contagem de prazo para o encaminhamento acima descrito corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.1.2 – A não regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito 
da microempresa ou empresa de pequeno porte à contratação, sem prejuízo das sanções administrativas 
cabíveis por descumprimento de obrigações contratuais previstas neste edital e na legislação vigente 
aplicável à matéria (advertência, multa, impedimento de licitar e contratar com a Administração), sendo 
facultada à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato ou revogar a licitação.
10.5 – Os comprovantes de regularidade fiscal exigidos deverão apresentar prazo de validade, no mínimo, 
até a data limite fixada para a abertura das propostas. Não constando a vigência, será considerado o prazo 
de 90 (noventa) dias da data da emissão.
10.6 – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se as sanções previstas 
no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993.
10.7 – Os documentos exigidos para habilitação e que não estejam contemplados no CCF, deverão ser 
apresentados por meio eletrônico, após convocação do pregoeiro no Sistema eletrônico.
10.8 – Os documentos quando solicitados por meio eletrônico, poderão ser inseridos como anexos no 
Sistema eletrônico ou pelo endereço informado pelo pregoeiro.
10.9 – O pregoeiro fará, durante a fase de habilitação, a verificação por meio de consulta on-line:
10.9.1 – Da existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas (CEIS) (www.transparencia.gov.br); 
10.9.2 – Da existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Condenações 
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br 
/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.10 – DOCUMENTOS ADICIONAIS 
10.10.1 – A empresa primeira classificada deverá apresentar ainda, os seguintes documentos:
10.10.1.1 – A empresa proponente deverá apresentar, sob pena de inabilitação, um ou mais Atestados de 
Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado do 
emissor, comprovando que a licitante tenha executado satisfatoriamente serviços que contenham 
características semelhantes ao objeto desta licitação.
10.10.2 – Documentos adicionais, tais como certidões, prospectos, laudos, atestados e registros entre outros 
e ou amostra, quando exigidos, deverão atender todas as condições estabelecidas no edital. 
10.10.3 – Os documentos deverão ser apresentados na língua nacional do Brasil, ou original traduzido por 
tradutor oficial, por meio eletrônico, após convocação do pregoeiro via “CHAT”, em até 60 (minutos) 
minutos, inseridos como anexos no Sistema eletrônico ou no endereço eletrônico informado pelo pregoeiro.
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10.10.4 – Após o envio dos documentos, o pregoeiro verificará nos sítios oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões, os documentos correspondentes, constituindo meio legal de prova.
10.10.5 – A empresa vencedora deverá, obrigatoriamente, enviar, por meio eletrônico, as informações 
constantes do Anexo IV, pelo Sistema eletrônico ou pelo endereço informado pelo pregoeiro, no prazo de 3 
(três) dias úteis, contado a partir da data da convocação do pregoeiro.

11 – DA(S) VISTORIA(S) DO(S) VEÍCULO(S):
11.1 - Após a fase de habilitação a empresa classificada em 1º lugar deverá apresentar o veículo de acordo 
com o ofertado na proposta, para vistoria e verificação de seu perfeito funcionamento, pelo grupo técnico 
da Gerência de Apoio Operacional.
11.2 - O prazo para apresentação do veículo será de 15(quinze) dias após a solicitação do pregoeiro, 
podendo ser prorrogável a critério desta Secretaria.
11.3 - Todos os veículos serão vistoriados, fotografados e registrados a Quilometragem inicial, estes 
documentos farão parte integrante do cadastro de veículo a serviço da Secretaria de Estado da Educação.
11.4 - Apresentar para a vistoria, seguro do veículo, certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, 
seguro para transporte de Carga;
11.5- A empresa será desclassificada caso apresente o veículo fora da especificação dos serviços e 
qualificação técnica e os anexos do Edital, estando sujeita às penalidades previstas na legislação vigente.
11.6 - Os veículos deverão ser emplacados no Estado, mantendo-se sua regularidade perante os órgãos de 
trânsito, inclusive com o pagamento dos tributos e do seguro obrigatório. 

12 – JULGAMENTO 
12.1 – Será considerada primeira classificada, a proposta que, obedecendo às condições, especificações e 
procedimentos estabelecidos em conformidade com este edital, apresentar o “MENOR PREÇO POR KM 
RODADO”.
12.2 – Se a licitante primeira classificada, após a fase de negociação, quando solicitada, não apresentar 
documento adicional e, quando apresentado, o mesmo não atender ao exigido no edital a licitante terá sua 
proposta desclassificada. 
12.3 – Se a licitante primeira classificada não apresentar a situação de habilitação regular, poderá ser 
convocada outra licitante. 
12.4 – No caso do subitem 12.2 e 12.3, será observada a ordem de classificação, averiguada a 
aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua habilitação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, podendo o pregoeiro 
negociar diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preço.
12.5 – Quando na especificação do objeto forem estabelecidas medidas aproximadas, no julgamento serão 
adotadas as variações admitidas pela ABNT, limitados à margem superior ou inferior de 10% (dez por 
cento).
12.6 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório da 
licitação.
12.7 – Não serão consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não previstas no edital.

13 – DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1 – Qualquer pessoa, até dois dias úteis a abertura da sessão, poderá impugnar o ato convocatório 
acessando os endereços eletrônicos www.portaldecompras.sc.gov.br ou e-lic.sc.gov.br, selecionando painel 
de controle botão Impugnações.
13.2 – O fornecedor cadastrado e qualificado para fornecimento do objeto (grupo-classe) correspondente, 
poderá também realizar o acesso restrito com login e senha clicando diretamente no link do processo para 
impugnações, selecionando painel de controle botão Impugnações.
13.3 – O Sistema permite, após salvar as informações iniciais e emitir o número de registro da impugnação, 
inserir anexos imediatamente antes de fechar a janela.
13.3.1 – As impugnações registradas no Sistema constituem meio legal de prova, desde que devidamente 
assinadas, não sendo obrigatório o encaminhamento do original.
13.4 – Caso efetuem impugnações sem o uso do Sistema, estas deverão estar dirigidas à autoridade 
superior, subscritas por representante habilitado legalmente ou identificado no processo para responder 
pelo proponente, sendo obrigatório protocolo no prazo legal.
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13.4.1 – Deverão ser apresentados em envelope fechado (preferencialmente opaco), de forma a não 
permitir a violação de seu conteúdo, rubricados no fecho e identificados com etiqueta conforme o Anexo 
IV, no endereço e horário constante no subitem 18.1.
13.5 – Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal.
13.6 – Após a fase de habilitação, declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar sua intenção 
de recorrer contra decisões do pregoeiro, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, 
sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 
13.6.1 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos 
do subitem 13.6, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto 
ao licitante declarado vencedor.
13.6.2 – Para fins deste edital considera-se “imediata”, a manifestação realizada no prazo de 30 (trinta) 
minutos, contado a partir do encerramento da fase de habilitação.
13.7 – O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.8 – O Sistema permite, após salvar as informações iniciais e emitir o número de registro do recurso, 
inserir anexos antes de fechar a janela. 
13.8.1 – Os recursos registrados no Sistema constituem meio legal de prova, não sendo obrigatório o 
encaminhamento do original.
13.9 – Caso efetuem recursos sem o uso do Sistema, estes deverão estar dirigidas à autoridade superior, 
subscritas por representante habilitado legalmente ou identificado no processo para responder pelo 
proponente, sendo obrigatório protocolo no prazo legal.
13.9.1 – Deverão ser apresentados em envelope fechado (preferencialmente opaco), de forma a não 
permitir a violação de seu conteúdo, rubricados no fecho e identificados com etiqueta conforme o Anexo 
IV, no endereço e horário constante no subitem 18.1.1.
13.10 – Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal.
13.11 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
13.12 – No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata via CHAT e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins 
de habilitação e classificação.

13 – DA CONTRATAÇÃO
14.1 – A celebração do Contrato será formalizada com o órgão requisitante, mediante a expedição da 
assinatura do Contrato, consoante minuta que constitui o Anexo V deste Edital, correndo sobre sua 
responsabilidade todos os direitos e deveres decorrentes da execução contratual.
14.2 – Da convocação para assinatura do:
14.2.1 – Transcorrido o prazo recursal, adjudicado o objeto e homologado o resultado, a licitante vencedora 
será convocada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da convocação, assinar o Contrato.
14.2.1.1 – A licitante convocada poderá pedir prorrogação do prazo, por igual período, para assinatura do 
Contrato, desde que formulado no curso do prazo inicial e alegado justo motivo, condicionado o 
atendimento do requerido, à aceitação dos motivos pela contratante.
14.2.1.2 – Havendo recusa injustificada, por parte da licitante vencedora, para assinar o Contrato, o 
órgão/entidade requisitante cominará multa à empresa no valor equivalente a 20% (vinte por cento), 
calculado sobre o valor estimado da contratação, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal n° 
10.520, de 17 de julho de 2002 e neste edital.
14.2.2 – Se a licitante vencedora não apresentar situação de habilitação regular, tiver a sua amostra ou 
prospecto desclassificado ou, dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o Contrato, 
poderá ser convocada outra licitante. Neste caso, será observada a ordem de classificação, averiguada a 
aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua habilitação e, sucessivamente, até a apuração de uma que 
atenda ao edital, que será declarada a vencedora do certame, podendo o pregoeiro negociar diretamente 
com a licitante para que seja obtido melhor preço.
14.2.3 – É vedada a formalização de contratos de qualquer natureza, incluindo os relativos à concessão de 
serviços públicos e programas de apoio e linhas de crédito, pela Administração Pública estadual direta ou 
indireta, com as empresas inseridas no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em 
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condições análogas à de escravo, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme o art. 2º da Lei 
Estadual nº 16.493, de 5 de dezembro de 2014.
14.3– Da rescisão contratual
14.3.1 – A rescisão do Contrato poderá ocorrer na forma e hipóteses previstas pela Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
14.3.1.1 – Da rescisão contratual decorrerá o direito de a Contratante, incondicionadamente, reter os 
créditos relativos ao Contrato até o limite do valor dos prejuízos causados ou em face ao cumprimento 
irregular do avençado, além das demais sanções estabelecidas neste edital, no Contrato e em lei, para a 
plena indenização do erário.
14.3.2 – As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à Contratada são as previstas na Lei Federal               
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Contrato e no Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009.
14.4 – Dos direitos da Administração
14.4.1 – Ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, na forma 
estabelecida no artigo 77, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
14.5 – Do objeto adquirido:
14.5.1 – A fiscalização, aceitação e rejeição dos materiais adquiridos, pelo órgão contratante, atenderão ao 
que se encontra definido no Contrato.
14.5.2 – São partes integrantes do Contrato a ser assinado, como se transcritos estivessem, o presente edital 
de licitação, seus anexos e quaisquer complementos, bem como os documentos, propostas e informações 
apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.
14.5.3 – Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou contratados da Contratante, que 
resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública e/ou para terceiros, serão 
de exclusiva responsabilidade da Contratada.
14.5.4 – São de responsabilidade da Contratada eventuais demandas judiciais de qualquer natureza, contra 
ela ajuizadas, relacionadas ao presente edital e à execução do Contrato.
14.5.5 – A licitante vencedora deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente à Contratante 
qualquer alteração que possa comprometer o objeto contratado.
14.6 – Do reajuste de preço:
14.6.1 – O preço estabelecido é fixo, único e irreajustável, durante a vigência do Contrato, e inclui todos e 
quaisquer ônus, quer sejam tributários, fiscais ou trabalhistas, seguros, impostos e taxas, transporte, frete e 
quaisquer outros encargos necessários à execução do objeto do Contrato, exceto nos casos previstos no art. 
65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
14.7 – Da alteração do Contrato
14.7.1 – O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
14.7.1.1 – A Contratada fica obrigada a aceitar, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, não cabendo nesse caso qualquer tipo de 
indenização.
14.8 – Da vigência do Contrato
14.8.1 – O prazo de vigência do contrato será da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2020, 
podendo ser prorrogado nos termos da lei.
14.9 – Da fiscalização do Contrato
14.9.1 – A fiscalização, aceitação e rejeição do objeto adquirido, pelo órgão contratante, deverá atender ao 
que se encontra definido no edital, seus anexos e no Contrato.

15 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15.1 – O pagamento da presente licitação correrá a conta dos recursos consignados no orçamento abaixo:

Órgão/Unidade Orçamentária Subfunção/ação Natureza Fonte
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 368/11562 339039 100

Conforme disponibilidade orçamentária poderão ser usadas as fontes 120, 131, 186 ou 187.
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16 – DO PAGAMENTO DAS DESPESAS: 
16.1 – As despesas resultantes do presente pregão serão pagas de acordo com a proposta de preços 
apresentada pela empresa julgada vencedora, observado o que consta neste edital e seus Anexos, inclusive 
quanto à forma e condições de pagamento.
16.2 – O pagamento será:
16.2.1 – Efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome do órgão, 
devendo constar também o número da licitação e do Contrato.
16.2.2 – Realizado por intermédio do Banco do Brasil, até o 30° (trigésimo) dia do mês subseqüente ao 
fornecimento e/ou prestação dos serviços, contados da data de entrega e aceite, desde que comprovada a 
regularidade fiscal e trabalhista da Contratada, com a apresentação dos os seguintes documentos:
I – Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
II – Certidão de Regularidade Fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF/FGTS;
III – Certidão Negativa de Débitos Estadual, de Santa Catarina e do Estado sede da empresa;
IV – Certidão Negativa de Débitos Municipal, do Município sede da empresa;
V – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
16.2.2.1 – A não apresentação dos documentos enunciados no subitem anterior implicará na suspensão do 
pagamento até sua apresentação, não sendo exigível, neste caso, atualização financeira dos valores, por 
inadimplemento.
16.3 – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, bem assim, em razão de dano ou 
prejuízo causado à Contratante ou a terceiros, não gerando essa postergação direito à atualização monetária 
do preço.
16.4 – O pagamento da fatura será sustado se verificada execução defeituosa do Contrato e enquanto 
persistirem restrições quanto ao fornecimento efetivado, não gerando essa postergação direito à atualização 
monetária do preço.
16.5 – A alíquota do ICMS a ser aplicada, se necessária, será considerada aquela fixada para as operações 
internas no estado de origem, conforme disposto no artigo 155, inciso VII, alínea “b” da Constituição 
Federal.
16.6 – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento pela Contratante, sem que haja culpa da 
Contratada, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das 
obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, 
inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

17 – DAS SANÇÕES:
17.1 – As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas 
estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas no Edital, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e no Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, quais sejam:
I – Advertência;
II – Multa:
a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução do serviço, calculado sobre o valor 
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%;
b) 10% em caso da não entrega do objeto, não execução do serviço ou rescisão contratual, por culpa da 
contratada, calculado sobre a parte inadimplente;
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;
III – Suspensão:
A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por 
até 5 anos quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:
a) não celebrar o Contrato;
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame;
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) não mantiver a proposta;
e) falhar ou fraudar na execução do Contrato;
f) comportar-se de modo inidôneo;
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g) cometer fraude fiscal.
17.2 – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada.
17.3 – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se as sanções previstas 
no art. 7º da Lei Federal nº 10.520 e no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
17.4 – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada.
17.5 – Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 – Este edital e o Processo Licitatório que lhe deu origem estão disponíveis pelo meio eletrônico, 
podendo ser consultado através do número SED 1141/2020, no seguinte endereço 
https://sgpe.sea.sc.gov.br/atendimento/, cópias e vistas obedecerão aos seguintes procedimentos:
18.1.1 – Cópia deste edital e seus Anexos poderá ser obtida pelos interessados, no endereço eletrônico 
http://www.sea.sc.gov.br/, por intermédio do link “Licitações” ou no http://portaldecompras.sc.gov.br/, ou 
ainda na Gerência de Suprimento de Materiais e Serviços, sito a Rua: Antonio Luz nº 111, 9º andar, sala 
902, Centro, CEP 88.010-410, Florianópolis/SC, de Segunda a Sexta-feira, durante o horário de expediente, 
das 13h00min às 19h00min horas, mediante o recolhimento de taxa no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) 
por folha, por intermédio do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE – SC 
(http://www.sef.sc.gov.br/), código da receita 5703, obedecendo o horário bancário.
18.1.1.1 – A Administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste edital, 
senão aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia fiel.
18.1.2 – A solicitação de vistas ao processo licitatório deverá ser requerida, por intermédio de petição 
escrita dirigida à autoridade competente por meio de e-mail: cplsed@sed.sc.gov.br ou no protocolo da 
Secretaria de Estado da Educação – SED, sito Rua: Antonio Luz nº 111, 1º andar, Centro, CEP 88.010-410, 
Florianópolis/SC.
18.1.2.1 – A Administração comunicará à requerente, por e-mail, a data e horário agendado para realizar 
vistas ao processo licitatório.
18.1.3 – Cópia do respectivo processo licitatório poderá ser obtida pelos interessados, mediante 
requerimento escrito dirigido à Gerência de Suprimentos de Materiais e Serviços, por meio de e-mail: 
cplsed@sed.sc.gov.br ou através de peticionamento à Autoridade Superior, no protocolo da Secretaria de 
Estado da Educação – SED.
18.1.4 – O fornecimento das cópias requeridas está sujeito ao recolhimento de taxa no valor de R$ 0,20 
(vinte centavos) por folha, por intermédio do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE – 
SC (www.sef.sc.gov.br), código da receita 5703, obedecido o horário bancário.
18.1.4.1 – A Administração se reserva o direito de fornecer as cópias de edital no prazo de até dois dias 
úteis, após a comprovação do recolhimento do valor correspondente. Em tratando-se de cópias relativas ao 
Procedimento Licitatório o prazo será àquele estabelecido em lei.
18.2 – É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
18.3 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os participantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação.
18.4. – Após a contratação, na entrega do objeto, a Contratante, aleatoriamente e por amostragem, poderá 
efetuar análise, para efeito de comprovação das características e da qualidade exigidas nas especificações 
do objeto descritas no Anexo I do Edital. A comprovação será efetuada pela própria contratante ou por 
terceiros por ela contratados para essa finalidade e as despesas oriundas desses custos serão atribuídos à 
responsabilidade da Contratada.
18.5 – Não será permitida a subcontratação do objeto deste edital.
18.6 – A Secretaria de Estado da Educação – SED poderá revogar o presente pregão por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o 
ato, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado.
18.7 – O presente edital e seus Anexos poderão ser alterados, pela Secretaria de Estado da Educação – 
SED, antes de aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de 
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terceiros, atendido o que estabelece o art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem 
como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas Eletrônicas e Documentos 
Adicionais.
18.7.1 – Caso ocorram alterações neste edital, as mesmas serão disponibilizadas no site 
http://www.sea.sc.gov.br/, por intermédio do link “Licitações” ou no http://portaldecompras.sc.gov.br/, e 
ainda, enviadas aos interessados registrados.
18.8 – A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e 
conteúdos deste edital e seus Anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação.
18.9 – Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com prevalência sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para apreciação judicial de quaisquer questões resultantes 
deste edital.

Florianópolis-SC, 27 de março de 2020.

NATALINO UGGIONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
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ANEXO I
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020

QUADRO DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES

ITEM GRUPO 
CLASSE

CÓDIGO PRODUTO - CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS

UNIDADE QUANTIDADE

001 0214 05003-9-
002

Transporte e mudança 10 (dez) Caminhões 
Carroceria Baú com ano de fabricação a 

partir de 2016, em bom estado de 
conservação, com motorista e celular, para 

efetuar o transporte de materiais 
permanentes e de consumo, para atender as 

Unidades Escolares, Coordenadorias e 
Supervisões Regionais de Educação do 

Estado de Santa Catarina.
Os veículos deverão possuir as seguintes 

especificações:
-05(cinco) caminhões devem ter a 

capacidade mínima de carga de 3.000 kg e 
comprimento mínimo de 5 m e 40 cm;
- 05(cinco) caminhões com capacidade 

mínima de carga de 7.000 kg e 
comprimento mínimo de 6m e 80 cm;

Km rodado 720000
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                                                                               ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020

 CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

1. VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO:
1.1 - A vigência do Contrato se dará a partir da assinatura do contrato até 31/12/2020, podendo ser 
prorrogado por iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério da Secretaria de Estado da 
Educação.
1.2 - O prazo para início da prestação dos serviços será de até 7 (sete) dias após a assinatura do contrato.

2. FORMA E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
2.1 - A prestação dos serviços do objeto será realizada de forma contínua, sito à rua Hans Ditter Schimidt, 
8166 – esquina com a rua Aderbal Ramos da Silva, Distrito Industrial, Município de São José/SC, CEP 
88104-770.

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias mediante Nota Fiscal/Fatura, emitida pela 
CONTRATADA com base nos serviços executados, devidamente comprovado por Ordem de Serviço 
assinada por funcionário da Gerência de Apoio Operacional, não podendo exceder o valor do contrato.
3.2 - Para pagamento é necessária a apresentação dos seguintes documentos:
a) Guias de recolhimentos do INSS, do FGTS e Nota fiscal; b) Apresentação das certidões negativas 
atualizadas dos seguintes “órgãos” Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Prova de 
Regularidade para com a Dívida Ativa da União, Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda 
Estadual, Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, 
Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social – INSS e Prova de Regularidade relativa ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço FGTS,  e c) Existindo tributos a serem retidos no fornecimento do material 
os mesmos serão retidos na forma da lei.

4. CRITÉRIO DE REAJUSTE:
4.1 - Será admitido reajuste anual, desde que a CONTRATADA possua 12 meses de vigência na prestação 
dos serviços e o índice de reajuste do contrato será o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 
INPC, aplicado a partir da data da apresentação da proposta na forma do Art. 40, XI da Lei 8.666/93.

5 - GESTOR DO CONTRATO:
5.1 - A Gestão do Contrato ficará sob a responsabilidade da Servidora Joice Turnes Santana; Matrícula: 
307.496-0-02, telefone: (48) 9167-3230, e-mail: joicets@sed.sc.gov.br

6. FISCAL DO CONTRATO:
6.1 - A fiscalização do Contrato ficará sob a responsabilidade do Servidor Saulo Sebastião Becker; 
Matrícula: 162.848-8-01, telefone: (48) 8843-5171 e-mail: saulos@sed.sc.gov.br

7. DA(S) VISTORIA(S) DO(S) VEÍCULO(S):
7.1 - Após  a fase de habilitação a empresa classificada em 1º lugar deverá apresentar o veículo de acordo 
com o ofertado na proposta, para vistoria e verificação de seu perfeito funcionamento, pelo grupo técnico 
da Gerência de Apoio Operacional.
7.2 - O prazo para apresentação do veículo será de 15(quinze) dias após a solicitação da pregoeira, podendo 
ser prorrogável a critério desta Secretaria.
7.3 - Todos os veículos serão vistoriados, fotografados e registrado a Quilometragem inicial, estes 
documentos farão parte integrante do cadastro de veículo a serviço da Secretaria de Estado da Educação.
7.4 - Apresentar para a vistoria, seguro do veículo, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, 
seguro para transporte de Carga;
7.5 - A empresa será desclassificada caso apresente o veículo fora do solicitado no Edital, nas 
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e ANEXO I, estando sujeita às 
penalidades previstas na legislação.
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7.6 - Os veículos deverão ser emplacados no Estado, mantendo-se sua regularidade perante os órgãos de 
trânsito, inclusive com o pagamento dos tributos e do seguro obrigatório;

8. CONTRATAÇÃO:
8.1 - A contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente pregão será representada pela expedição do 
Contrato/Ordem de Serviço, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações 
resumidas do serviço licitado, quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo para o início da 
prestação dos serviços.
8.2 - Na assinatura do contrato a licitante vencedora deverá apresentar ao representante da 
GESUP/COLIC/SED: Documento comprobatório de vistoria, seguro do veículo, seguro para transporte de 
carga, Certificado de registro e Licenciamento de Veículo;
8.3 - Se a Licitante vencedora não apresentar situação de habilitação regular, ter sua vistoria desclassificada 
ou, dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o Contrato e/ou a retirar a Ordem de 
Serviço, poderá ser convocada outra licitante. Neste caso, será observada a ordem de classificação, 
averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua habilitação e, sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda ao Edital, que será declarada a vencedora do certame, podendo o pregoeiro negociar 
diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preço;
8.4 - Se a licitante vencedora se recusar a assinar o Contrato e/ou retirar a Ordem de Serviço no prazo 
estabelecido, apresentar justificativa por escrito não aceita pelo Contratante ou deixar de fazê-lo, além de 
decair do direito de vencedora, sujeitar-se-á às penalidades previstas neste Edital;

9. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:
9.1 - Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Contrato;
9.2 - Determinar quando cabível, as modificações consideradas necessárias à perfeita execução do contrato 
e a tutelar o interesse público;
9.3 - Intervir na prestação do serviço nos casos previstos em lei e na forma deste Contrato visando proteger 
o interesse público;
9.4 - Designar servidor capacitado para promover a fiscalização da entrega dos serviços prestados de 
acordo com as correspondentes normas técnicas da ABNT, nos termos do na Lei 8.666/93;
9.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela CONTRATADA;
9.6 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste Contrato;
9.7 - Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do 
objeto deste Termo, para que sejam tomadas providências em face de quaisquer irregularidades;
9.8 - Exigir a utilização dos equipamentos e cumprimento das normas de segurança.

10. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:
10.1 - Cumprir com o objeto contratado.
10.2 - Responder civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no 
cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus 
empregados, à contratada ou a terceiros;
10.3 - Assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços contratados, assim como 
pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realização 
d04 - Todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade 
da CONTRATADA.
10.5 - Toda a mão de obra necessária para a realização dos serviços previstos nas cláusulas deste contrato é 
considerada despesa contratual.
10.6 - A CONTRATADA designará um responsável por todos os procedimentos relacionados à execução 
dos serviços, inclusive quanto ao atendimento de todas as medidas de segurança necessárias ao bom 
andamento dos trabalhos, que atenderá ao Gestor sempre que solicitado, informando, inclusive, número de 
telefone celular para manter contato emergencial com este, sempre que se torne necessário.
10.7 - Os serviços objeto do presente contrato deverão ser realizados por profissionais da CONTRATADA 
selecionados em procedimento consentâneo com as atividades que irão ser desempenhadas, compondo 
quadro de pessoal habilitado e treinado para a prestação dos serviços ora contratados.
10.8 - Manter durante todo o contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
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10.9 - Responsabilizar-se com os gastos de diárias em viagens, combustível, pagamento de pedágios, 
seguro total e manutenção dos veículos, incluindo troca de óleo, pneus e serviços de guincho.
10.10 - Responsabilizar-se em disponibilizar motorista para cada veículo com telefone celular, 07(sete) dias 
por semana, 24(vinte e quatro) horas por dia.
10.11 - Responsabilizar-se em disponibilizar 05 (cinco) Caminhões tipo Baú, 07 (sete) dias por semana, 24 
(vinte quatro) horas por dia.
10.12 - Responsabilizar-se pela carga e descarga dos materiais, equipamentos, móveis, etc nos locais 
determinados por esta Secretaria, assim como pelo cuidado de manuseio e acondicionamento para a 
conservação dos materiais, equipamentos, móveis durante o transporte e carga e descarga.
10.13 - Todos os profissionais da CONTRATADA deverão estar identificados por uniforme e/ou crachá, 
fornecidos pela mesma, afixado em local de fácil visualização, declinando nome e função.
10.14 - A manter em perfeitas condições de uso e funcionamento, os veículos necessários à operação do 
transporte ora ajustado, correndo por sua conta e risco todas as despesas daí advindas, respondente, 
outrossim, por todos os ônus, despesas e indenizações decorrentes de danos causados pelo transporte, 
objeto deste contrato, sejam eles causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, obrigando-se, 
também, a manter atualizados os seguros e licenciamentos legais indispensáveis neste tipo de operação;
10.15 - Estipular seguro de responsabilidade civil contra danos a terceiros e o seguro contra perdas e danos 
causados à carga, com cobertura desde o seu recebimento até a entrega ao destinatário da mercadoria;
10.16 - Apresentar ao Almoxarifado Central as Requisições de Materiais com o carimbo que comprova o 
recebimento do material devidamente preenchido com: nome, matrícula e assinatura do responsável pelo 
recebimento do material.

11. FISCALIZAÇÃO:
11.1 - A fiscalização dos serviços será de competência e responsabilidade da CONTRATANTE, a quem 
caberá verificar se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos os termos do Contrato, especificações e 
demais requisitos, bem como autorizar o pagamento da fatura, e solucionar problemas executivos, assim 
como participar de todos os atos que se fizerem necessários para fiel execução dos serviços contratados.

12.  RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, CONTATOS TELEFÔNICOS E E-MAIL
12.1 - Servidor Saulo Sebastião Becker; Matrícula: 162.848-8-01, telefone: (48) 98843-5171, e-mail: 
saulos@sed.sc.gov.br
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ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA 

1 – Sob pena de desclassificação, deverá ser preenchido no campo correspondente:

a) Preço unitário e global, expresso em reais;

*Esta imagem (.jpeg) é meramente ilustrativa e poderá não contemplar todas as atualizações que possam 
ser implementadas no Sistema (updates), como layouts e campos informativos.
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                                                                           ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020

INFORMAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA PARA CONTRATAÇÃO

Razão Social/Nome:
Endereço:
Município:
Estado:
CEP:
CNPJ/CPF/MF:
Telefone: (  )             
Fac-simile: (  )
E-Mail: 
Banco:
Agência:
Conta:

Representante legal/Nome:
CPF:
Cargo/Função na empresa:
Telefone: (  )             Celular: (  )
e-mail: (  ) 

Local e data, ...................

NOME, CARGO E ASSINATURA 
DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE 
VEÍCULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE 
MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA AS 
UNIDADES ESCOLARES DA SED QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E A EMPRESA ............... 

O ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, com sede na 
rua na Rua Antônio Luz, 111, Centro, Florianópolis,/SC – CEP 88010-410, inscrito no CNPJ sob o nº  
82.951.328/0001-58,  inscrição estadual isenta,  doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu titular, NATALINO UGGIONI, brasileiro, inscrito no CPF n.º 481.065.699-34, RG 
1.444.723-1 SSP/SC, residente na Rua Prof. Walter de Bona Castelan, nº 417 - Bairro Córrego Grande, 
Florianópolis/SC   e de outro lado a empresa, .........................., estabelecida na ..................................., 
inscrita no CNPJ sob o nº ............................, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por seu .................., senhor ......................, portador do CPF nº ........................., firmam o 
presente instrumento de Contrato, originário do Pregão Eletrônico nº 19/2020, PL n.º 26/2020, SED 
1411/2020,  regido pela Lei Federal  nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Lei Estadual nº 12.337, de 05 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, alterações posteriores, demais 
normas legais federais e estaduais vigentes e pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto e sua Execução
Constitui objeto do presente contrato a contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de 
transporte de materiais permanentes e de consumo, para atender as Unidades Escolares, Coordenadorias e 
Supervisões Regionais de Educação do Estado de Santa Catarina, em decorrência da grande demanda 
acentuada após a extinção das ADR’s com especificações e condições para execução do objeto, descritos 
nos Anexos do Edital de Pregão Eletrônico n° 19/2020. 

PARÁGRAFO ÚNICO – São partes integrantes do Contrato, como se transcritos estivessem, o edital de 
licitação PE n° 19/2020 e seus anexos, os documentos, proposta e informações apresentadas pela 
Contratada que deram suporte ao julgamento do referido pregão. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Preço, das Condições de Pagamento e do Reajuste.
§ 1º Do Preço
I - O valor total deste Contrato é de R$ ............................. (......................................), conforme 
discriminado no quadro abaixo:

ITEM OBJETO QUANTIDADE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

Empresa: ........................................, inscrita no CNPJ/MF sob o n° .................., com sede na ................. – 
Bairro: .....................-...../SC, neste ato representada por seu …........, ...................,  portador do CPF nº 
......................, documento de identidade nº .................... e, doravante, denominada Contratada.

§ 2° – Das Condições de Pagamento.
I – O pagamento, conforme vigência do contrato, será:
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a) Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após o faturamento, mediante a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, emitida pela CONTRATADA, em nome da Secretaria de Estado da Educação, 
acompanhada da liberação da Comissão de Recebimento dos Serviços, devidamente certificada, devendo 
constar também o número da licitação, do Contrato e das escolas aonde o serviço foi realizado, por 
intermédio de Ordem Bancária do Banco do Brasil;
b) a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, deve, obrigatoriamente, ser substituída pela Nota Fiscal Eletrônica – NF-
e, modelo 55. (Informações no site http://nfe.sef.sc.gov.br)
II – por meio do Banco do Brasil, até 30 (trinta) dias subseqüente ao fornecimento, desde que comprovada 
a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada, devendo apresentar os seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 
(CND), ou contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta 
PGFN/RFB, dentro do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las conjuntamente;
b)  Certidão de Regularidade Fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF/FGTS;
c) Certidão Negativa de Débitos Estadual, de Santa Catarina e do Estado sede da empresa;
d) Certidão Negativa de Débitos Municipal, do Município sede da empresa;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
f) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor ou pelos 
cartórios de registro da falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial da sede da pessoa 
jurídica, com prazo de validade expresso.
III – A não apresentação dos documentos enunciados no subitem anterior implicará na suspensão do 
pagamento até sua apresentação, não sendo exigível, neste caso, atualização financeira dos valores, por 
inadimplemento.
IV – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, bem assim, em razão de dano ou 
prejuízo causado à Contratante ou a terceiros, não gerando essa postergação direito à atualização monetária 
do preço.
V – O pagamento da fatura será sustado se verificada execução defeituosa do Contrato e enquanto 
persistirem restrições quanto ao fornecimento efetivado, não gerando essa postergação direito à atualização 
monetária do preço.
§ 3º - Do Reajuste 
I - Será admitido reajuste anual, desde que a CONTRATADA possua 12 meses de vigência na prestação 
dos serviços e o índice de reajuste do contrato será o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 
INPC, aplicado a partir da data da apresentação da proposta na forma do Art. 40, XI da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Dotação Orçamentária
O pagamento do presente Contrato correrá a conta dos recursos consignados no orçamento abaixo:

Órgão Subfunçã/ação Elemento de 
despesa Fonte

Secretaria de Estado da Educação 368/11562 339039 120

Conforme disponibilidades orçamentárias poderão ser usadas as fontes 100, 131, 186 ou 187.

CLÁUSULA QUARTA – Do Prazo de Vigência do Contrato
I - O prazo de vigência deste instrumento tem início na sua assinatura e término em 31 de dezembro de 
2020, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações das Partes
Da Contratada
a) Cumprir com o objeto contratado.
b) Responder civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no 
cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus 
empregados, à contratada ou a terceiros;
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c) Assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços contratados, assim como pelo 
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realização 
destes serviços, causados a CONTRATANTE ou a terceiros;
d) Todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade da 
CONTRATADA.
e) Toda a mão de obra necessária para a realização dos serviços previstos nas cláusulas deste contrato é 
considerada despesa contratual.
f) A CONTRATADA designará um responsável por todos os procedimentos relacionados à execução dos 
serviços, inclusive quanto ao atendimento de todas as medidas de segurança necessárias ao bom andamento 
dos trabalhos, que atenderá ao Gestor sempre que solicitado, informando, inclusive, número de telefone 
celular para manter contato emergencial com este, sempre que se torne necessário.
g) Os serviços objeto do presente contrato deverão ser realizados por profissionais da CONTRATADA 
selecionados em procedimento consentâneo com as atividades que irão ser desempenhadas, compondo 
quadro de pessoal habilitado e treinado para a prestação dos serviços ora contratados.
h) Manter durante todo o contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
i) Responsabilizar-se com os gastos de diárias em viagens, combustível, pagamento de pedágios, seguro 
total e manutenção dos veículos, incluindo troca de óleo, pneus e serviços de guincho.
j) Responsabilizar-se em disponibilizar motorista para cada veículo com telefone celular, 07(sete) dias por 
semana, 24(vinte e quatro) horas por dia.
k) Responsabilizar-se em disponibilizar 05 (cinco) Caminhões tipo Baú, 07 (sete) dias por semana, 24 
(vinte quatro) horas por dia.
l) Responsabilizar-se pela carga e descarga dos materiais, equipamentos, móveis, etc nos locais 
determinados por esta Secretaria, assim como pelo cuidado de manuseio e acondicionamento para a 
conservação dos materiais, equipamentos, móveis durante o transporte e carga e descarga.
m) Todos os profissionais da CONTRATADA deverão estar identificados por uniforme e/ou crachá, 
fornecidos pela mesma, afixado em local de fácil visualização, declinando nome e função.
n) A manter em perfeitas condições de uso e funcionamento, os veículos necessários à operação do 
transporte ora ajustado, correndo por sua conta e risco todas as despesas daí advindas, respondente, 
outrossim, por todos os ônus, despesas e indenizações decorrentes de danos causados pelo transporte, 
objeto deste contrato, sejam eles causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, obrigando-se, 
também, a manter atualizados os seguros e licenciamentos legais indispensáveis neste tipo de operação;
o) Estipular seguro de responsabilidade civil contra danos a terceiros e o seguro contra perdas e danos 
causados à carga, com cobertura desde o seu recebimento até a entrega ao destinatário da mercadoria;
p) Apresentar ao Almoxarifado Central as Requisições de Materiais com o carimbo que comprova o 
recebimento do material devidamente preenchido com: nome, matrícula e assinatura do responsável pelo 
recebimento do material.

Da Contratante
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Contrato;
b) Determinar quando cabível, as modificações consideradas necessárias à perfeita execução do contrato e 
a tutelar o interesse público;
c) Intervir na prestação do serviço nos casos previstos em lei e na forma deste Contrato visando proteger o 
interesse público;
d) Designar servidor capacitado para promover a fiscalização da entrega dos serviços prestados de acordo 
com as correspondentes normas técnicas da ABNT, nos termos do na Lei 8.666/93;
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela CONTRATADA;
f) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste Contrato;
g) Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do 
objeto deste Termo, para que sejam tomadas providências em face de quaisquer irregularidades;
h) Exigir a utilização dos equipamentos e cumprimento das normas de segurança.

CLÁUSULA SEXTA – Da Alteração Contratual por Aditamento
I – O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
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 II -A Contratada fica obrigada a aceitar, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, não cabendo nesse caso qualquer tipo de indenização.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Inexecução e da Rescisão do Contrato
A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as 
previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
nos seguintes casos:
I – por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII 
do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
II – amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, 
mediante formalização através de aviso com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo indenização de 
qualquer das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados;
III – judicialmente, na forma da legislação vigente;
IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do 
avençado, acarreta as seguintes consequências para a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções previstas:
a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à CONTRATANTE;
b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – Das Sanções Administrativas
O não cumprimento das normas de licitação e obrigações contratuais assumidas, sujeitam à Contratada as 
seguintes sanções:
I – Advertência;
II – Multa:
a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução do serviço, calculado sobre o valor 
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%;
b) 10% em caso da não entrega do objeto, não execução do serviço ou rescisão contratual, por culpa da 
contratada, calculado sobre a parte inadimplente;
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;
III – Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, por até 02 anos quando a Contratada 
dentro do prazo de validade da sua proposta:
a) não celebrar o Contrato;
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame;
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) não mantiver a proposta;
e) falhar ou fraudar na execução do Contrato;
f) comportar-se de modo inidôneo;
g) cometer fraude fiscal.
§ 1º – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e 
podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que 
dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 2º – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se as sanções previstas 
no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no art. 90 da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993, e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como no Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro 
de 2009, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.
§ 3º – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada.
§ 4º – Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Ficam nomeados como Gestor e Fiscal do Contrato: 
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Gestor do Contrato: Saulo Sebastião Becker;
Matrícula: 162.848-8-01 
Telefone: (48) 3664-0025
e-mail: transporte@sed.sc.gov.br

Fiscal do Contrato: Joice Turnes Santana
Matrícula: 307.496-0-02
Telefone: 3665-6795
Email: gealm@sed.sc.gov.br

  Ao gestor compete:
1 – Cuidar das questões relativas:
a) à prorrogação de Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que deve ser 
providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes e demais documentos 
necessários;
b) à comunicação para abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque de bens e/ou a 
prestação de serviços e com antecedência razoável;
c) a certificação de Faturas/Notas Fiscais, bem como atestar o recebimento provisório do objeto do 
Contrato;
d) à comunicação ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual, que 
tenham implicações na atestação;
2 – Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com o Edital ou 
Contrato e com a Lei;
3 – Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual deve ser 
submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes;
4 – Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e devidamente 
fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou 
repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da 
execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no artigo 57 da Lei 8.666/93 e 
alterações;
5 – Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do Contrato 
pela Administração;
6 – Responsabilizar-se pelas informações para alimentação dos sites do Governo e sistemas informatizados 
da Casa, sempre quando cobradas/solicitadas;
7 – Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos termos da 
Lei;
8 – Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas;
9 – Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;
10 – Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização à Contratada, com base nos termos Contratuais, 
sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada, bem como a citação e 
intimação da contratada sobre atos decisórios, acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos 
competentes quando o fato exigir;
11 – O gestor deverá ainda encaminhar ao órgão central, obrigatoriamente, cópia do contrato ou termo 
aditivo, assinados, e do extrato de publicação. 

Ao fiscal compete:
1 – Ler atentamente o Termo de Contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 
sua execução;
2 – Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua alçada, 
encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência;
3 – Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua formalização e atestação. Em caso de dúvida, 
buscar, obrigatoriamente, auxílio ao gestor para que efetue corretamente a atestação;
4 – Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas, fim de prazo);
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5 – Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, sempre por 
escrito, comprova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo). Anotar todas as 
ocorrências no diário, tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando às instâncias 
competentes aquelas que fugirem de sua alçada;
6 – Receber e encaminhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, devidamente atestadas para a 
Certificação do Gestor ou de quem mais competir, observando previamente se a fatura apresentada pela 
Contratada refere-se ao objeto que foi efetivamente contratado;
7 – Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e qualificação, com a 
solicitação dos documentos necessários à avaliação;
8 – Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado. A ação 
do Fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o Edital e/ou Termo de Contrato, principalmente em 
relação aos prazos previstos;
9 – Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas.
As condições expressas neste contrato são meramente exemplificativas, o que não exime o Gestor e o 
Fiscal de demais responsabilidades provenientes da presente contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA – Dos Direitos da Administração
Ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa por 
inexecução total ou parcial do contrato, na forma do artigo 55, inciso IX, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Vinculação
Vincula-se o presente Contrato às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei 
Estadual nº 12.337, de 05 de julho de 2002, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, o Edital 
de Pregão Eletrônico nº 19/2020, à proposta da CONTRATADA, e demais normas legais e 
regulamentares aplicáveis com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
alterações posteriores. Os casos omissos ou situações não explicitadas serão resolvidos pela mesma 
legislação que rege a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– Do Foro
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, do Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de 
qualquer outro, para serem dirimidas questões originárias da execução do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
                                      
....................../SC, ..... de ................ de 2020.

 
Secretário de Estado da Educação
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome Nome

Assinatura Assinatura

CPF/MF CPF/MF
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ANEXO VI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO 
TRABALHO

Para atendimento ao disposto no subitem 10.3.1, do Edital de Pregão Eletrônico 
n.º 19/2020, promovido pela Secretaria de Estado da Educação, a empresa ............................., estabelecida 
na Rua ......................., nº ..........., Bairro ...................., Cidade................../UF........, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº  ..............................................., por intermédio de seu representante legal, DECLARA que atende 
as exigências da Lei Estadual nº 16.003, de 25 de abril de 2013, regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 
1.694, de 23 de agosto de 2013, mantendo programas de capacitação de seus trabalhadores no que se refere 
a saúde e segurança do trabalho.

Declara ainda, que se compromete a fornecer os comprovantes necessários 
quando, assim solicitados pelo Contratante.

_________________________________________
NOME, CARGO E ASSINATURA DO

REPRESENTANTE DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA e CNPJ
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CONTRATO Nº 106/2020 

                                                            

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  

SERVIÇOS  QUE  CELEBRAM  A  

SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  

EDUCAÇÃO  E  O  CENTRO  DE  

INFORMÁTICA  E  A  EMPRESA  JCP   

ANDRADE TRANSPORTES EIRELI. 

O ESTADO DE SANTA CATARINA, através da SECRETARIA DE ESTADO DA  

EDUCAÇÃO, com sede na Rua Antônio Luz, 111, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88010-410, 

inscrita no CNPJ sob o nº 82.951.328/0001-58, inscrição estadual isenta, doravante denominada 

CONTRATANTE, neste ato representado por seu titular, Natalino Uggioni, brasileiro, inscrito no 

CPF n.º 481.065.699-34, RG 1.444.723-1 SSP/SC, residente na Rua Prof. Walter de Bona Castelan, 

nº 417 - Bairro Córrego Grande, Florianópolis/SC, e por outro lado a empresa JCP ANDRADE 

TRANSPORTES EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº  23.046.325/0001-00, sediada 

na Rua Nações Unidas, nº 521, Vila Bressani, Paulínia/SP, CEP:  13.140-508, através da Sra. 

Janaina Cristina Porcel Andrade, portadora da carteira de identidade nº 46.687.100-4 e inscrita no 

CPF nº 374.058.368-10, brasileira, divorciada, administradora, doravante denominada 

CONTRATADA, firmam o presente instrumento de Contrato, originário do Pregão Eletrônico nº 

19/2020, PL n.º 26/2020, SED 1411/2020,  regido pela Lei Federal  nº 8.666, de 21 de junho de  

1993, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 12.337, de 05 de julho de 2002, 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro 

de 2009, alterações posteriores, demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas seguintes 

cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto e sua Execução 

Constitui objeto do presente contrato a contratação emergencial de empresa para prestação de 

serviços de transporte de materiais permanentes e de consumo, para atender as Unidades Escolares, 

Coordenadorias e Supervisões Regionais de Educação do Estado de Santa Catarina, em decorrência 

da grande demanda acentuada após a extinção das ADR’s com especificações e condições para 

execução do objeto, descritos nos Anexos do Edital de Pregão Eletrônico n° 19/2020.  

PARÁGRAFO ÚNICO – São partes integrantes do Contrato, como se transcritos estivessem, o 

edital de licitação PE n° 19/2020 e seus anexos, os documentos, proposta e informações apresentadas 

pela Contratada que deram suporte ao julgamento do referido pregão.  

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Preço, das Condições de Pagamento e do Reajuste. 

§ 1º Do Preço 

I - O valor total deste Contrato é de R$ 3.153.600,00 (três milhões, cento e cinquenta e três mil e 

seiscentos reais), conforme discriminado no quadro abaixo: 
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PRODUTO -  

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 

Valor  

Por KM 

QTDADE Valor máximo 

Transporte e mudança 10 (dez)  

Caminhões Carroceria Baú com ano 
de fabricação a partir de 2016, em 
bom estado de conservação, com  

motorista e celular, para efetuar o  

transporte de materiais permanentes e 
de consumo, para atender as  

Unidades Escolares, Coordenadorias 

e Supervisões Regionais de Educação 

do Estado de Santa Catarina. 

R$ 4,38 720.000 R$ 3.153.600,00 

§ 2° – Das Condições de Pagamento. 

I – O pagamento, conforme vigência do contrato, será: 

a) Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após o faturamento, mediante a apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, emitida pela CONTRATADA, em nome da Secretaria de Estado da Educação, 

acompanhada da liberação da Comissão de Recebimento dos Serviços, devidamente certificada, 

devendo constar também o número da licitação, do Contrato e das escolas aonde o serviço foi 

realizado, por intermédio de Ordem Bancária do Banco do Brasil; 

b) a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, deve, obrigatoriamente, ser substituída pela Nota Fiscal Eletrônica 

– NF-e, modelo 55. (Informações no site http://nfe.sef.sc.gov.br) 

II – por meio do Banco do Brasil, até 30 (trinta) dias subseqüente ao fornecimento, desde que 

comprovada a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada, devendo apresentar os seguintes 

documentos: 

a) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 

(CND), ou contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta 

PGFN/RFB, dentro do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las conjuntamente; 

b) Certidão de Regularidade Fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –  

CRF/FGTS; 

c) Certidão Negativa de Débitos Estadual, de Santa Catarina e do Estado sede da empresa; 

d) Certidão Negativa de Débitos Municipal, do Município sede da empresa; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

f) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor ou 

pelos cartórios de registro da falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial da sede 

da pessoa jurídica, com prazo de validade expresso. 

III – A não apresentação dos documentos enunciados no subitem anterior implicará na suspensão 

do pagamento até sua apresentação, não sendo exigível, neste caso, atualização financeira dos 

valores, por inadimplemento. 

IV – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, bem assim, em 

razão de dano ou prejuízo causado à Contratante ou a terceiros, não gerando essa postergação direito 

à atualização monetária do preço. 

V – O pagamento da fatura será sustado se verificada execução defeituosa do Contrato e enquanto 

persistirem restrições quanto ao fornecimento efetivado, não gerando essa postergação direito à 

atualização monetária do preço. 

§ 3º - Do Reajuste  

I - Será admitido reajuste anual, desde que a CONTRATADA possua 12 meses de vigência na 

prestação dos serviços e o índice de reajuste do contrato será o INPC – Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, aplicado a partir da data da apresentação da proposta na forma do Art. 40, XI 

da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – Da Dotação Orçamentária 

O pagamento do presente Contrato correrá a conta dos recursos consignados no orçamento abaixo: 

Órgão Subfunçã/açã o 
Elemento de 

despesa 
Fonte 

Secretaria de Estado da Educação 368/11562 
 

339039 120 

Conforme disponibilidades orçamentárias poderão ser usadas as fontes 100, 131, 186 ou 187. 

CLÁUSULA QUARTA – Do Prazo de Vigência do Contrato 

I - O prazo de vigência deste instrumento tem início na sua assinatura e término em 31 de dezembro 

de 2020, podendo ser prorrogado na forma da Lei. 

CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações das Partes 

Da Contratada 

a) Cumprir com o objeto contratado. 

b) Responder civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no 

cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus 

empregados, à contratada ou a terceiros; 

c) Assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços contratados, assim como 

pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da 

realização destes serviços, causados a CONTRATANTE ou a terceiros; 

d) Todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

e) Toda a mão de obra necessária para a realização dos serviços previstos nas cláusulas deste contrato 

é considerada despesa contratual. 

f) A CONTRATADA designará um responsável por todos os procedimentos relacionados à 

execução dos serviços, inclusive quanto ao atendimento de todas as medidas de segurança 

necessárias ao bom andamento dos trabalhos, que atenderá ao Gestor sempre que solicitado, 

informando, inclusive, número de telefone celular para manter contato emergencial com este, 

sempre que se torne necessário. 

g) Os serviços objeto do presente contrato deverão ser realizados por profissionais da 

CONTRATADA selecionados em procedimento consentâneo com as atividades que irão ser 

desempenhadas, compondo quadro de pessoal habilitado e treinado para a prestação dos serviços 

ora contratados. 

h) Manter durante todo o contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

i) Responsabilizar-se com os gastos de diárias em viagens, combustível, pagamento de pedágios, 

seguro total e manutenção dos veículos, incluindo troca de óleo, pneus e serviços de guincho. 

j) Responsabilizar-se em disponibilizar motorista para cada veículo com telefone celular, 07(sete) 

dias por semana, 24(vinte e quatro) horas por dia. 

k) Responsabilizar-se em disponibilizar 05 (cinco) Caminhões tipo Baú, 07 (sete) dias por semana, 

24 (vinte quatro) horas por dia. 

l) Responsabilizar-se pela carga e descarga dos materiais, equipamentos, móveis, etc nos locais 

determinados por esta Secretaria, assim como pelo cuidado de manuseio e acondicionamento para 

a conservação dos materiais, equipamentos, móveis durante o transporte e carga e descarga. 

m) Todos os profissionais da CONTRATADA deverão estar identificados por uniforme e/ou crachá, 

fornecidos pela mesma, afixado em local de fácil visualização, declinando nome e função. 

n) A manter em perfeitas condições de uso e funcionamento, os veículos necessários à operação do 

transporte ora ajustado, correndo por sua conta e risco todas as despesas daí advindas, respondente, 

outrossim, por todos os ônus, despesas e indenizações decorrentes de danos causados pelo 

transporte, objeto deste contrato, sejam eles causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
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terceiros, obrigando-se, também, a manter atualizados os seguros e licenciamentos legais 

indispensáveis neste tipo de operação; 

o) Estipular seguro de responsabilidade civil contra danos a terceiros e o seguro contra perdas e danos 
causados à carga, com cobertura desde o seu recebimento até a entrega ao destinatário da 

mercadoria; 

p) Apresentar ao Almoxarifado Central as Requisições de Materiais com o carimbo que comprova o 

recebimento do material devidamente preenchido com: nome, matrícula e assinatura do 

responsável pelo recebimento do material. 

Da Contratante 

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Contrato; 

b) Determinar quando cabível, as modificações consideradas necessárias à perfeita execução do 

contrato e a tutelar o interesse público; 

c) Intervir na prestação do serviço nos casos previstos em lei e na forma deste Contrato visando 

proteger o interesse público; 

d) Designar servidor capacitado para promover a fiscalização da entrega dos serviços prestados de 

acordo com as correspondentes normas técnicas da ABNT, nos termos do na Lei 8.666/93; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela  

CONTRATADA; 

f) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste  

Contrato; 

g) Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 

do objeto deste Termo, para que sejam tomadas providências em face de quaisquer 

irregularidades; h) Exigir a utilização dos equipamentos e cumprimento das normas de segurança. 

CLÁUSULA SEXTA – Da Alteração Contratual por Aditamento 

I – O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no artigo 

65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

II -A Contratada fica obrigada a aceitar, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, não cabendo nesse caso qualquer tipo 

de indenização. 

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Inexecução e da Rescisão do Contrato 

A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais 

e as previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, nos seguintes casos: 

I – por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e 

XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

II – amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, 

mediante formalização através de aviso com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo 

indenização de qualquer das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente 

prestados; 

III – judicialmente, na forma da legislação vigente; 

IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do 

avençado, acarreta as seguintes consequências para a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções 

previstas: 

a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à CONTRATANTE; 

b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à  

CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA OITAVA – Das Sanções Administrativas 

O não cumprimento das normas de licitação e obrigações contratuais assumidas, sujeitam à 

Contratada as seguintes sanções: I – Advertência; II – Multa: 

a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução do serviço, calculado sobre o valor 

correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 

b) 10% em caso da não entrega do objeto, não execução do serviço ou rescisão contratual, por culpa 

da contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 

c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de 

qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 

III – Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, por até 02 anos quando a 

Contratada dentro do prazo de validade da sua proposta: a) não celebrar o Contrato; 

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

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) não mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo; 

g) cometer fraude fiscal. 

§ 1º – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou 

Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante 

ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

§ 2º – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se 

as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no art. 90 da Lei 

Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e implicará na aplicação de sanções e penalidades 

estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como no 

Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, garantido o direito ao contraditório e à ampla 

defesa. 

§ 3º – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada. 

§ 4º – Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Ficam nomeados como Gestor e Fiscal do Contrato:  

Gestor do Contrato: Saulo Sebastião Becker; Matrícula: 162.848-8-01, Telefone: 3664-0025, email: 

transporte@sed.sc.gov.br 

Fiscal do Contrato: Joice Turnes Santana, Matrícula: 307.496-0-02, Telefone: 3665-6795, e-mail: 

gealm@sed.sc.gov.br 

  Ao gestor compete: 

1 – Cuidar das questões relativas: 

a) à prorrogação de Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que 

deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes e demais 

documentos necessários; 

b) à comunicação para abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque de bens 

e/ou a prestação de serviços e com antecedência razoável; 

c) a certificação de Faturas/Notas Fiscais, bem como atestar o recebimento provisório do objeto do  

Contrato; 
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d) à comunicação ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual, 

que tenham implicações na atestação; 

2 – Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com o Edital 

ou Contrato e com a Lei; 

3 – Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual deve 

ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes; 

4 – Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e 

devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio 

econômicofinanceiro ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser 

comprovado o fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles 

previstos no artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações; 

5 – Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do 

Contrato pela Administração; 

6 – Responsabilizar-se pelas informações para alimentação dos sites do Governo e sistemas 

informatizados da Casa, sempre quando cobradas/solicitadas; 

7 – Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos 

termos da Lei; 

8 – Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou 

jurídicas; 

9 – Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota; 

10 – Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização à Contratada, com base nos termos 

Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada, bem 

como a citação e intimação da contratada sobre atos decisórios, acionando as instâncias superiores 

e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir; 

11 – O gestor deverá ainda encaminhar ao órgão central, obrigatoriamente, cópia do contrato ou 

termo aditivo, assinados, e do extrato de publicação.  

Ao fiscal compete: 

1 – Ler atentamente o Termo de Contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à sua execução; 

2 – Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua alçada, 

encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência; 3 – 

Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua formalização e atestação. Em caso de 

dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio ao gestor para que efetue corretamente a atestação; 4 – 

Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas, fim de prazo); 

5 – Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, 

sempre por escrito, comprova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo). 

Anotar todas as ocorrências no diário, tomando as providências que estejam sob sua alçada e 

encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada; 

6 – Receber e encaminhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, devidamente atestadas para a 

Certificação do Gestor ou de quem mais competir, observando previamente se a fatura apresentada 

pela Contratada refere-se ao objeto que foi efetivamente contratado; 

7 – Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e qualificação, com 

a solicitação dos documentos necessários à avaliação; 

8 – Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado. 

A ação do Fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o Edital e/ou Termo de Contrato, 

principalmente em relação aos prazos previstos; 

9 – Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou 

jurídicas. 

As condições expressas neste contrato são meramente exemplificativas, o que não exime o Gestor e 

CLÁUSULA DÉCIMA – Dos Direitos da Administração 
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Ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa por inexecução 

total ou parcial do contrato, na forma do artigo 55, inciso IX, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Vinculação 

Vincula-se o presente Contrato às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a 

Lei Estadual nº 12.337, de 05 de julho de 2002, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 

2009, o Edital de Pregão Eletrônico nº 19/2020, à proposta da CONTRATADA, e demais normas 

legais e regulamentares aplicáveis com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e alterações posteriores. Os casos omissos ou situações não explicitadas serão resolvidos 

pela mesma legislação que rege a matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– Do Foro 

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, do Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de 

qualquer outro, para serem dirimidas questões originárias da execução do presente Contrato 

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em (02) duas vias impressas 

de igual teor e forma que, lidas e achadas conforme, vão assinadas pela  CONTRATANTE, pela 

CONTRATADO e pelas testemunhas abaixo: 

Florianópolis,            de                                  de            . 

NATALINO UGGIONI 

Secretário de Estado da Educação 

JANAINA CRISTINA PORCEL ANDRADE 

JCP Andrade Transportes Eireli 

TESTEMUNHAS: 

NOME ____________________________ NOME ____________________________ 

 CPF _____________________________ 

CI: _______________________________ 

CPF ______________________________ 

CI: _______________________________ 
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Comércio de Alimentos Eireli Lotes: 04 R$ 4.650,00 – 05 R$ 
6.600,00 – 06 R$ 4.000,00 – 12 R$ 2.800,00; Roberto Tessaro & 
Cia Ltda EPP Lote: 11 R$ 3.789,00; Waldevino Esteves Martins 
Eireli EPP Lote: 13 R$ 6.395,00. Fracassados: 02, 03, 07, 08, 
09 e 10 – valor de referência não foi atingido. CIG nº 0993/2020. 
Florianópolis, 05 de maio de 2020. Giovani Canola Teixeira, Diretor.

Cod. Mat.: 667620

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO - Secretaria de 
Estado da Administração Prisional e Socioeducativa. 2º TA ao CO 
nº 102/SAP/2019 Origem: Pregão Eletrônico nº 083/SAP/2019. 
Contratada: ECO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
Objeto: Troca de marca; Unid. Orç: 54096; Subação: 11043; Item: 
33.90.30; Fonte: 100. Data Ass.14/04/2020. SJC 27234/2020.

Cod. Mat.: 667574

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 106/2020 PE 19/2020 SED 1411/2020 CIG: 11076/2020. 
Contratada: JCP ANDRADE TRANSPORTES EIRELI. Objeto: con-
tratação emergencial de empresa para prestação de serviços de 
transporte de materiais permanentes e de consumo, para atender 
as Unidades Escolares, Coordenadorias e Supervisões Regionais 
de Educação do Estado de Santa Catarina. Valor do Contrato: R$ 
3.153.600,00. Dotação Orçamentária: Fonte: 120. Subação: 11562 
Elem. Despesa: 33.90.39. Vigência: início na sua assinatura e 
término em 31 de dezembro de 2020. Assinado em: 04/05/2020 
por Natalino Uggioni pela SED e Janaina Cristina Porcel Andrade 
pela Empresa.
Florianópolis, 05 de maio de 2020.
Natalino Uggioni
Secretário de Estado da Educação

Cod. Mat.: 667511

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6232-4 (Processo SEF Nº 
3255/2020 e CIG/SEF nº 3579/2020. quinto Termo Aditivo ao Con-
trato de Locação de Imóvel nº 6232-4. LOCATáRIO: Secretaria de 
Estado da Fazenda. LOCADOR: TAB Trevisan Administradora 
de Bens Ltda. OBJETO: O presente ADITIVO prorrogará, con-
forme a Cláusula Quarta do Contrato acima especificado, o prazo 
contratual por um período de 12 (doze) meses a contar de 01 de 
maio de 2020, encerrando em 30 de abril de 2021. ASSINATURA: 
28/04/2020. PELO LOCATáRIO: Paulo Eli, PELO LOCADOR: 
Franco Trevizan e Charles Thaler Trevisan.

Cod. Mat.: 667513

SECRETARIA DA FAZENDA - EXTRATO DE 1º TERMO ADITI-
VO AO CONTRATO SEF/LANLINK Nº 0031/2019 – PROCESSO 
SEF 3348/2020 – CIG/SEF: 3813/2029. PARTES: Secretaria de 
Estado da Fazenda como CONTRATANTE, e a Empresa LAN-
LINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA 
S/A., como CONTRATADA. Objeto: prorrogação do prazo de ex-
ecução dos serviços estabelecido no §1º da Cláusula quinta do 
Contrato original, itens: 01, 02, 03 ,04 e 05, até o dia 08 de junho 
de 2020, com fundamento no art. 57, §1º, inciso II, da Lei Feder-
al n° 8.666/1993. Vigência contratual: 48 meses. ASSINATURA: 
29/04/2020. SIGNATÁRIOS: Paulo Eli, pelo Contratante, Alexandre 
Mota Albuquerque, pela Contratada.

Cod. Mat.: 667516

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Secretaria de Estado da Fazenda
Origem: Ata de Registro de Preços - PE Nº 0051/2019
Objeto: Fornecimento de materiais saneantes Região de Florianópolis.
2020AF000001
Contratada: RS RICARDO ME
CNPJ: 13.320.366/0001-90
Item 0002 – quan. 400,00; Preço Total: 508,00.
Valor contratado R$ 508,00
Crédito orçamentário: 33.90.30; Fonte: 0.100
Assinatura: 16/03/2020
Pelo Contratante: Paulo Eli
Pela Contratada: Antonio Roberto Honesko
CIG/SEF: 1575/2020

Cod. Mat.: 667619

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO (Processo SEF nº 2409/2020 
e CIG/SEF Nº 3279/2020). Décimo Termo Aditivo ao Contrato de 
Locação de Imóvel nº 6130-1. LOCATáRIO: Secretaria de Estado 
da Fazenda. LOCADOR: 3B Administradora de Imóveis Ltda. EPP. 
OBJETO: O presente ADITIVO prorrogará, conforme a Cláusula 
Quarta do Contrato acima especificado, o prazo contratual por um 
período de 08 meses a contar de 01 de maio de 2020, encerrando 
em 31 de dezembro de 2020. A locação poderá ser rescindida 
antes do prazo avençado, mediante notificação, por escrito, com 
prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência caso em que não 
será devida a multa prevista na Lei nº 8245/1991. ASSINATURA: 
15/04/2020. PELO LOCATáRIO: Paulo Eli, PELO LOCADOR: 
Andréa Cardoso Valente.

Cod. Mat.: 667509

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Secretaria de Estado da Fazenda
Origem: Ata de Registro de Preços - PE Nº 0071/2019
Objeto: Fornecimento de álcool gel e desinfetante - Região de 
Florianópolis e Sul.
2020AF000001
Contratada: Douglas de Abreu EPP
CNPJ: 85.252.633/0001-40
Item 0001 – quan. 150,00; Preço Total: 108,00;
Item 0002 – quan. 350,00; Preço Total: 252,00.
Valor contratado R$ 360,00
Crédito orçamentário: 33.90.30; Fonte: 0.100
Assinatura: 16/03/2020
Pelo Contratante: Paulo Eli
Pela Contratada: Douglas de Abreu
CIG/SEF: 189/2020

Cod. Mat.: 667543

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
EXTRATO DE CONTRATO DA LICITAÇÃO TP 022/2018.
PRIMEIRO Termo Aditivo ao Contrato PJ. 147/2018. Contratante: 
SIE. Contratada: M.L.A. – Construções LTDA. Objeto: Acréscimo 
de Valor e Adequação do quadro de quantitativos. Fundamentação 
Legal: Art. 65, inciso I, alínea “b”, c/c seu §1º, da Lei Federal nº 
8.666/93. Local e data: Florianópolis, 05/05/2020. Signatários: 
Secretário Thiago Augusto Vieira, pela SIE e o Sr. Mauricio Lauriano 
de Abreu, pela Contratada. SIE 6512/2020.

Cod. Mat.: 667592

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
EXTRATO DE CONTRATO DA LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE 
003/2019
CT. 003/2020. Objeto: Subvenção dos serviços de navegação 
interior de travessia operados no Rio Itajaí – Açu, para assegurar 
gratuidade aos pedestres e ciclistas que trabalham e/ou estudem 
no município de Itajaí e residam no município de Navegantes, e 
vice-versa, mediante a concessão de “Passe Livre”. Vencedora: 
Navegação Santa Catarina LTDA. Valor: R$ 2.400.000,00. Prazo: 
365 dias. Local e Data: Florianópolis, 14/03/2020. Signatários: 
Secretário Thiago Augusto Vieira, pela SIE e o Sr. José Manoel 
Reiser, pela Contratada. SIE 6358/2020.

Cod. Mat.: 667597

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES. Contrato 293/2020 
PSES  5733/2020. Edital CD 534/2020. Contratada:. Fisiodom Ter-
apia do SDono e Ventilação Me4cânica Ltda-Vig. 01/05/2020 a 
27/10/2020. Objeto: Serviços de locação de |Cought Assist - Total 
R$ 6.264,00. CIG: 54954/2020.

Cod. Mat.: 667502

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/ FES torna público: Contrato 
de Prestação de Serviços nº 275/2020 R$ 58.560,00, Processo SES 
30071/2019 – PE 0297/20. Vigência: 01/05/2020 até 31/12/2020. 
Empresa: Jorge Luiz Machado e Cia Ltda EPP. Objeto: Serviços 
motofrete para a GETRA. CIG 54936/20.

Cod. Mat.: 667510

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1° Termo 
Aditivo – PSES: 39558/20 – Redução de valor unitário do item 
04 – ATA 1557/2019 – PE 1986/19 – PSES 88717/19. Empresa: 
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli. CIG: 127048/19. Inteiro 
teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br

Cod. Mat.: 667556

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES: 1º Termo Aditivo 
– PSES 44430/2020 – Acréscimo de 25% no quantitativo do item 
3 – ATA 966/2019 – PE 264/19 – PSES 932/19 Empresa: AABA 
Comércio de Equipamentos Médicos Eireli. Valor Aditado: R$ 
510,00. CIG: 53890/2020 Inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 667558

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES: 1º Termo Aditivo 
– PSES 44420/2020 – Acréscimo de 25% no quantitativo do item 
7 – ATA 718/2019 – PE 363/19 – PSES 2034/19 Empresa: Cointer 
Material Médico Hospitalar Ltda. Valor Aditado: R$ 5.936,76. CIG: 
53891/2020 Inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 667561

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES: 1º Termo Aditivo 
– PSES 44949/2020 – Acréscimo de 25% no quantitativo do item 
3 – ATA 946/2019 – PE 1193/19 – PSES 41709/19 Empresa: Novo 
Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda. Valor Aditado: R$ 410.128,14. 
CIG: 53900/2020 Inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 667562

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES: ATA 507/2020
PSES 11131/20 – PE 330/20 – CIG: 55074/20. Empresa: Soma/
SC Produtos Hospitalares Ltda. Objeto: Materiais de Enfermaria 
e Cirurgia – GEBER. Valor total R$ 8.532,00. Inteiro teor: www.
sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 667602

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES: ATA 573/2020
PSES 16182/20 – PE 386/20 – CIG: 55092/20. Empresa: Altermed 
Material Médico Hospitalar Ltda. Objeto: Medicamentos – OJ – 
GEJUD. Valor total R$ 72.069,6648. Inteiro teor: www.sgpe.sea.
sc.gov.br.

Cod. Mat.: 667605

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES: ATA 575/2020
PSES 16182/20 – PE 386/20 – CIG: 55096/20. Empresa: Eli Lilly 
do Brasil Ltda. Objeto: Medicamentos – OJ – GEJUD. Valor total 
R$ 55.944,72. Inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 667606

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES: ATA 576/2020
PSES 63851/2019 – PE 2925/2019 – CIG: 54969/2020. Empresa: 
Ethica Medical Comércio e Importação de Produtos Médicos e 
Hospitalares Ltda ME. Objeto: OPME – Unidades da SES. Valor 
total R$ 55.255,57. Inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 667607

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES: ATA 585/2020
PSES 16182/20 – PE 386/20 – CIG: 55102/20. Empresa: Victória 
Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. Objeto: Medicamen-
tos – OJ – GEJUD. Valor total R$ 12.522,60. Inteiro teor: www.
sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 667608

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES: ATA 578/2020
PSES 16182/20 – PE 386/20 – CIG: 55108/20. Empresa: Medimac 
Comércio de Artigos Médicos Ltda EPP. Objeto: Medicamentos 
– OJ – GEJUD. Valor total R$ 118.094,40. Inteiro teor: www.sgpe.
sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 667609

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Fundo de Melhoria da Polícia Civil. UG 16084. Item 
Orçamentário:  33.90.39. Subação: 6754 Fonte: 0111.. CONTRATO 
Nº 054/CPL/DGPC/2020. Origem: Dispensa de Licitação nº 0028/
SEA/2020. Objeto: Prestação de serviços de telefonia móvel. Valor 
Total R$ 266.653,50. Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A. 
Data de Assinatura: 01.04.2020. Fica designado(a) para exercer 
as funções de fiscal da contratação acima o(a) Agente  de Polícia  
ANDERSON DE  PAULA, mat. 985.017-1. Processo SGP-e: PCSC 
35450/2020. Protocolo CIG: PCSCPCSC 40584/2020.

Cod. Mat.: 667479

POLÍCIA MILITAR AVISO DE PUBLICAÇÃO
SÚMULA DO CONTRATO Nº 101/PMSC/2020 DA DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 079/PMSC/2020. CONTRATANTE: Polícia Militar 
de Santa Catarina. CONTRATADA: UNIFORMES GERAIS LTDA. 
OBJETO: aquisição de 30.000 máscaras de tecido 100% algodão, 
na cor caqui, tamanho P/M/G para uso do efetivo da PMSC. VALOR 
R$ 87.000,00. SGPE PMSC 22252/2020.
Florianópolis, 06 de maio de 2020. NEWTON FERNANDO AYRES 
DOS ANJOS.  Cel. PM Diretor da DALF.

Cod. Mat.: 667547

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3-20-CBMSC. 
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 44-19-CBMSC. CONTRATANTE: 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. CON-
TRATADA: DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP. 
OBJETO: Constitui o objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo 
dos itens do LOTE 1, destinados à OBM em Sombrio, equivalente 

PáGINA 18 DIáRIO OFICIAL - SC - Nº 21.262 06.05.2020 (QUARTA-FEIRA)

Diário Oficial Eletrônico de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001de 24.8.2001, que incluiu a infraestrutura de chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço 
eletrônico http:// www.doe.sea.sc.gov.br.

Diário Oficial Eletrônico de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001de 24.8.2001, que incluiu a infraestrutura de chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço 
eletrônico http:// www.doe.sea.sc.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, 22 de outubro de 2020.
Sr. Pregoeiro,
 
Da análise técnica dos pontos abordados no Recurso da Licitante

(evento 0790538), que toma a desclassificação como incorreta e desigual,
temos as seguintes ponderações.

 
1. DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL
Não são apresentados documentos e nem elementos adicionais

que ensejem modificação ao já ponderado na análise efetuada (evento
0786450)

 
2. DOS CRITÉRIOS
Cabe esclarecer que a análise técnica foi pautada restrita e

exclusivamente com base nos documentos apresentados, como uma análise
curricular, não cabendo a esta unidade, via de regra, a aferição, auditoria,
análises subjetivas e nem contestações quanto ao teor dos documentos
apresentados.

No entanto, por constar no Atestado de Capacidade Técnica
(evento 0786180) medições em peso e quilômetros fez-se necessário uma
avaliação mais detalhada.

Vemos no local de entrega:
“Local de entrega: Nível estadual, com capacidade
operacional para distribuição em 450 postos por dia.”
(grifo nosso)

Enquanto edital diz:
“9.10.3. Qualificação técnica:
9.10.3.1. Atestado (ou declaração) de capacidade
técnica, no mínimo um, em nome do licitante, expedido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
demonstre aptidão da licitante na execução de
atividades compatíveis com o objeto desta contratação.
a) a comprovação da capacidade técnica solicitada
acima deverá contemplar a entrega, em um mesmo dia,
de um quantitativo mínimo de 40% (quarenta por cento)
do quantitativo total de locais previsto, ou seja,
entregas em pelo menos 412 (quatrocentos e doze)
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locais com endereços distintos em um mesmo dia.
9.10.3.1.1. A comprovação acima visa garantir que a
empresa possua experiência suficiente para gerir a frota
necessária ao alcance do objeto e reduzir ao máximo a
possibilidade de insucesso na execução da
contratação.” (grifo nosso)

Percebe-se que no Edital não se fala que o Atestado de
Capacidade Técnica precisa contemplar entrega de urnas, afastando, de
plano, o entendimento da Licitante de que somente quem já executou o
contrato pode apresentar Capacidade Técnica para habilitação. Tanto que
isso é esclarecido abaixo, quando a exigência se justifica, explicando que “a
comprovação acima visa garantir que a empresa possua experiência suficiente
para gerir a frota necessária ao alcance do objeto e reduzir ao máximo a
possibilidade de insucesso na execução da contratação”.

O Atestado de Capacidade Técnica não apresenta, s.m.j., tal
comprovação, que contemple, em um mesmo dia, entregas em pelo menos 412
locais com endereços distintos, limitando-se ao termo “capacidade operacional
para”, que trabalha no campo da hipótese.

Não restrito ao Atestado, foi feito sim a diligência mencionada no
recurso da Licitante, diligência essa documental, por meio das leituras do
Edital de Licitação 19/2020 (evento 0791987), contrato nº 106/2020 (evento
0791990) e extrato do contrato (evento 0791994).

Da análise do Edital (evento 0791987) e do Contrato firmado
(evento 0791990) não se verifica a quantidade de locais em endereços
distintos e nem a quantidade de entregas diárias. Conforme já explanado o
contrato baseia-se na cobrança por quilometragem (720.000 km) e a
quantidade de veículos (10 caminhões, sendo no mínimo 5) que é um requisito.

Dada a frota constante no Contrato nº 106/2020 foram então
relembrados os termos de execução da nossa contratação no Despacho
0786450, para que não pairasse dúvidas quanto a incompatibilidade entre o
objeto contratual apresentado e o presente Edital de Licitação, com seus
quantitativos e prazos.

Ainda para clarificar mais essa ideia, temos que para entrega em
450 locais distintos utilizando 10 veículos (na melhor das hipóteses das
exigências contratuais do Contrato nº 106/2020) cada veículo precisaria
efetuar a entrega em 45 locais distintos.

Para melhor consolidar esse raciocínio, temos na nossa realidade
a utilização de 42 endereços vinculados à Justiça Eleitoral (cartórios e postos
de atendimento), cuja rota para visita a todos, a exemplo da distribuição de
urnas já programada para os próximos dias, dá em torno de 3.500km e cujo
cronograma prevê que ocorrerá em 10 dias utilizando 4 caminhões do tipo
baú.

Caso essa comparação seja descabida, pelas distâncias
intermunicipais envolvidas, podemos então comparar somente os locais de
votação de Maceió. Em Maceió temos 221 locais de votação, e como temos 5
zonas, temos uma média de 44,2 locais por zona em Maceió. Considerando, na
métrica do Contrato nº 106/2020, que cada veículo visite 45 locais distintos
teríamos a necessidade de 4,91 veículos (arredondando para 5). Isso daria
exatamente 1 veículo para cada uma das 5 zonas da capital. Não há histórico
contratual neste TRE de entregas e serviços envolvendo todos os locais de
votação em um único dia, aqui na Capital, utilizando apenas um veículo.
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3. DAS ATIVIDADES COMPATÍVEIS
Ao contrário do interpretado no Recurso da Licitante, não há

interesse da Administração em cercear e limitar a participação de empresas
nos certames, sendo exatamente o oposto.

As exigências constantes no Edital são em sentido amplo e
especificamente ao Atestado de Capacidade Técnica não está sequer
estabelecido o objeto, permitindo que as concorrentes apresentassem os
atestados necessários diversos conforme suas áreas de atuação, desde que
comprovado que são “atividades compatíveis” com a gestão de frota exigida
para o cumprimento do objeto.

Nesse sentido, o ramo de atuação também não foi restringido,
tendo sido aberto à participação de empresas que efetuem transporte de
forma geral, cuja preocupação é tão somente a capacidade de gerenciamento
de frota, pois conforme bem observado pela Licitante em seu Recurso, cada
projeto é único, e os requisitos necessários para a execução seriam vistos em
momento oportuno.

Importante esclarecer aqui que não se trata de avaliar a
experiência da empresa, conforme defendido em seu tópico II – DA LICITANTE
CONCORRENTE, trata-se de avaliar a qualificação conforme a documentação
apresentada, de forma pública e isenta.

 
4. CONCLUSÃO
Dessa forma, conforme já manifestado no evento 0786450 e pelo

aqui exposto, o atestado apresentado não atende, s.m.j., na íntegra a
exigência contida na habilitação técnica.

 
Por fim, retornamos os autos à este Pregoeiro para, com base

nas informações aqui postas e se julgar pertinente, fundamentar decisão,
tanto deste Pregoeiro como de unidade superior.

 
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 22/10/2020, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 22/10/2020, às 17:43, 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
0792118 e o código CRC 6B4C0C3B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2020.
Sr. Assessor Jurídico AJ-DG
 
Trata-se de apresentação de recurso interposto ao

Pregão 68/2020, preliminarmente, solicitamos o
pronunciamento da Unidade Técnica, esta responsável pela
análise do ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
apresentado pela recorrente e rejeitado pelos motivos
expostos no eventos sei nºs 0786450; 0792118.

 
Pelo exposto, considerando fundamentações da

recorrente, fazendo meção à  Acordãos do Tribunal de Contas
da União, razões de recurso, evento sei nº 0790538,
considerando ainda as contrarrazões apresentadas evento sei
nº 0791218, bem como, no mesmo documento,
fundamentando sua irresignação com base na Lei 8.883/94,
razão pela qual,  por se tratar de  aspectos jurídios a serem
avaliados, visando um pronunciamento deste subscritor nos
moldes da legislação vigente e recomendações da Corte de
Contas da União, solicito um PARECER JURIDICO sobre a
matéria aborda.

 
Agradeço antecipadamente.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 22/10/2020, às 17:48, 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
0792140 e o código CRC 7185EC9B.
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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 : 0010887-75.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO DE ELEIÇÕES
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020. TRANSPORTE DE URNAS E MATERIAIS DA ELEIÇÃO. RECURSO.

 

Parecer nº 2024 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Senhor Pregoeiro,
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos eletrônicos, em

face do encaminhamento de Vossa Senhoria (0792140),
vazado nos seguintes termos:

"Trata-se de apresentação de recurso
interposto ao Pregão 68/2020,
preliminarmente, solicitamos o
pronunciamento da Unidade Técnica, esta
responsável pela análise do ATESTADO
DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
apresentado pela recorrente e rejeitado
pelos motivos expostos no eventos sei
nºs 0786450; 0792118.
 
Pelo exposto, considerando
fundamentações da recorrente, fazendo
meção à  Acordãos do Tribunal de Contas
da União, razões de recurso, evento sei
nº 0790538, considerando ainda as
contrarrazões apresentadas evento sei
nº 0791218, bem como, no mesmo
documento, fundamentando sua
irresignação com base na Lei 8.883/94,
razão pela qual,  por se tratar de 
aspectos jurídios a serem
avaliados, visando um pronunciamento
deste subscritor nos moldes da legislação
vigente e recomendações da Corte de
Contas da União, solicito um PARECER
JURIDICO sobre a matéria abordada."
 

Dessa forma, o cerne da questão trazida a esta AJ-
DG cinge-se à análise de juridicidade da desclassificação
da licitante JCP Andrade Transportes, proferida por Vossa
Senhoria, no decorrer do Pregão Eletrônico nº 68/2020,  que
 objetiva a contratação de empresa para transporte de urnas
eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação,
bem como o fornecimento de envelopes.  

Em virtude da referida desclassificação, esteada em
posicionamento técnico do setor requisitante (0786450), a
empresa JCP Andrade Transportes interpôs recurso (0790538)
e a empresa próxima classificada, Ribal Locadora de Veículos
Ltda apresentou suas contrarrazões ao recurso (0791218). 

 
Em suas razões recursais, a empresa JCP Andrade

Transportes alega, em síntese,  que (0790538):
 

a) atendeu (e superou) os requisitos
exigidos pelo edital, pois teria
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comprovado por meio de atestado que
"possui capacidade operacional para
distribuição em 450 (quatrocentos e
cinquenta) postos por dia, ou seja, a
mesma atendeu e superou a exigência do
edital de 412 (quatrocentos e doze) postos
por dia.", além do que, apesar de se tratar
de "realidades e sistemáticas diferentes,
mas a questão é que a licitante cumpriu o
que o edital entendeu como relevante na
exigência da capacidade técnica, não
havendo o que se falar em tipos e
quantidades de veículos, já que a
exigência não dizia respeito a isso";
b) aduz ainda que "cada projeto é único,
com as suas particularidade e
necessidades, o que é o presente caso,
visto que o escopo do presente certame
trata-se de um serviço claramente
específico para o Tribunal,
portanto não cabendo exigência
de atestado comprovando serviços
idênticos, justamente por isso o edital
traz exigência (9.10.3.1) aceitando
atestados comprovando % dos postos
atendidos por dia a não há nenhuma
exigência quanto a comprovação da
quantidade de veículos ou forma de
aferição, tornando assim a concorrência
ampla e não restritiva".

 
 
Desse modo, requer a anulação da decisão que

desclassificou a empresa JCP Andrade Transportes Eireli,
retornando a sua colocação e classificação.

Em sede de contrarrazões (0791218), a empresa
RIBAL Locadora de Veículos contesta o atestado apresentado
pela empresa  JCP Andrade Transportes Eireli, apresentando
dados e números, requerendo, alfim,  o desprovimento do
recurso interposto.  

Por sua vez, o Senhor Pregoeiro auscultou, mais
uma vez, a área técnica, que   manteve o entendimento
(0792118) de que o atestado  apresentado não atende na
íntegra a exigência contida na habilitação técnica, remetendo
 os autos ao Pregoeiro para, com base nas informações 
 postas e se julgar pertinente, fundamentar sua decisão.

Assim, atendo-se ao que requerido pelo Sr.
Pregoeiro, esta Assessoria Jurídica passa a analisar o tema.

Neste ponto, impende transcreve o item do edital
que trata da qualificação técnica:

 

9.10.3. Qualificação técnica:
9.10.3.1. Atestado (ou declaração) de
capacidade técnica, no mínimo um, em
nome do licitante, expedido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que
demonstre aptidão da licitante na
execução de atividades compatíveis com o
objeto desta contratação.
a) a comprovação da capacidade
técnica solicitada acima deverá
contemplar a entrega, em um mesmo
dia, de um quantitativo mínimo de
40% (quarenta por cento) do
quantitativo total de locais previsto,
ou seja, entregas em pelo menos 412
(quatrocentos e doze) locais com
endereços distintos em um mesmo
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dia.
9.10.3.1.1. A comprovação acima visa
garantir que a empresa possua
experiência suficiente para gerir a
frota necessária ao alcance do objeto
e reduzir ao máximo a possibilidade
de insucesso na execução da
contratação.
 

 
Note-se que há, como não poderia deixar de haver,

critério claro e objetivo -   entregar em um mesmo dia, 
em pelo menos 412 (quatrocentos e doze) locais com
endereços distintos.  

A exigência tem assento legal, como se verifica no
inciso II, do art. 30, da Lei de Licitações:

 
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação
técnica limitar-se-á a:

(...)

II - comprovação de aptidão para desempenho
de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação, e indicação das instalações
e do aparelhamento e do pessoal técnico
adequados e disponíveis para a realização do
objeto da licitação, bem como da qualificação
de cada um dos membros da equipe técnica que
se responsabilizará pelos trabalhos;

 
Ainda  há que se ressaltar que a Administração está

adstrita às normas e condições que inseriu no edital, a teor do
artigo 41, da citada Lei:

 
Art. 41.  A Administração não pode
descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.
 

Nesse sentido, a sempre autorizada ensinança
de Marçal Justen Filho,

 
A autoridade administrativa dispõe da
faculdade de escolha, ao editar o ato
convocatório. Porém, nascido tal ato, a
própria autoridade fica subordinada ao
conteúdo dele. Editado o ato
convocatório, o administrado e o
interessado submetem-se a um modelo
norteador de sua conduta. Tornam-se
previsíveis, com segurança, os atos a
serem praticados e as regras que os
regerão. JUSTEN FILHO,
Marçal. Comentários à lei de
licitações e contratos
administrativos, 16ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2014, p. 85.
 

Resta pesquisar se o atestado apresentado pela
empresa recorrente atenderia à exigência editalícia.

Embora o atestado apresentado pela empresa JCP
(0786180) traga a informação de que no decorrer do Contrato
nº 106/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Educação
de Santa Catarina tem como local de entrega "Nível estadual,
com capacidade operacional para distribuição em 450 postos
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por dia.", o Senhor Pregoeiro diligenciou, com registro em ata
(0790538) e constatou que referido Contrato nº 106/2020
(0791990), firmado em maio do corrente e vigente até 31 de
dezembro deste ano, não traz elementos que confiram
segurança à afirmação contida no atestado.

 
De rigor gizar que a cláusula quinta do citado 

Contrato nº 106/2020, abaixo transcrita, não confirma a
informação dos 450 (quatrocentos e cinquenta) locais
atendidos num só dia, mormente porque obriga a empresa
contratada a disponibilizar apenas 5 caminhões.  

 
 CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações
das Partes Da Contratada
a) Cumprir com o objeto contratado.
b) Responder civil e criminalmente, por
todos os danos, perdas e prejuízos que,
por dolo ou culpa no cumprimento do
contrato, venham direta ou indiretamente
provocar ou causar por si ou por seus
empregados, à contratada ou a terceiros;
c) Assumir a responsabilidade pela boa
execução e eficiência dos serviços
contratados, assim como pelo
cumprimento dos elementos técnicos
recebidos, bem como quaisquer danos
decorrentes da realização destes serviços,
causados a CONTRATANTE ou a
terceiros;
d) Todos os equipamentos e ferramentas
necessários à execução dos serviços
serão de responsabilidade da
CONTRATADA.
e) Toda a mão de obra necessária para a
realização dos serviços previstos nas
cláusulas deste contrato é considerada
despesa contratual.
f) A CONTRATADA designará um
responsável por todos os procedimentos
relacionados à execução dos serviços,
inclusive quanto ao atendimento de todas
as medidas de segurança necessárias ao
bom andamento dos trabalhos, que
atenderá ao Gestor sempre que solicitado,
informando, inclusive, número de
telefone celular para manter contato
emergencial com este, sempre que se
torne necessário.
g) Os serviços objeto do presente
contrato deverão ser realizados por
profissionais da CONTRATADA
selecionados em procedimento
consentâneo com as atividades que irão
ser desempenhadas, compondo quadro de
pessoal habilitado e treinado para a
prestação dos serviços ora contratados.
h) Manter durante todo o contrato, todas
as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
i) Responsabilizar-se com os gastos de
diárias em viagens, combustível,
pagamento de pedágios, seguro total e
manutenção dos veículos, incluindo troca
de óleo, pneus e serviços de guincho.
j) Responsabilizar-se em disponibilizar
motorista para cada veículo com telefone
celular, 07(sete) dias por semana,
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24(vinte e quatro) horas por dia.
k) Responsabilizar-se em
disponibilizar 05 (cinco) Caminhões
tipo Baú, 07 (sete) dias por semana,
24 (vinte quatro) horas por dia.
l) Responsabilizar-se pela carga e
descarga dos materiais, equipamentos,
móveis, etc nos locais determinados por
esta Secretaria, assim como pelo cuidado
de manuseio e acondicionamento para a
conservação dos materiais, equipamentos,
móveis durante o transporte e carga e
descarga.
m) Todos os profissionais da
CONTRATADA deverão estar identificados
por uniforme e/ou crachá, fornecidos pela
mesma, afixado em local de fácil
visualização, declinando nome e função.
n) A manter em perfeitas condições de
uso e funcionamento, os veículos
necessários à operação do transporte ora
ajustado, correndo por sua conta e risco
todas as despesas daí advindas,
respondente, outrossim, por todos os
ônus, despesas e indenizações
decorrentes de danos causados pelo
transporte, objeto deste contrato, sejam
eles causados diretamente à
CONTRATANTE ou a  terceiros,
obrigando-se, também, a manter
atualizados os seguros e licenciamentos
legais indispensáveis neste tipo de
operação;
o) Estipular seguro de responsabilidade
civil contra danos a terceiros e o seguro
contra perdas e danos causados à carga,
com cobertura desde o seu recebimento
até a entrega ao destinatário da
mercadoria;
p) Apresentar ao Almoxarifado Central as
Requisições de Materiais com o carimbo
que comprova o recebimento do material
devidamente preenchido com: nome,
matrícula e assinatura do responsável
pelo recebimento do material.
 

Assim, não tendo a empresa recorrente logrado
apresentar atestado que atenda ao critério exigido pelo edital,
de rigor sua desclassificação.

Observe-se que toda a doutrina e jurisprudência do
TCU coligida pela empresa recorrente aponta no sentido da
vinculação ao edital e ao critério do julgamento objetivo,
princípios previstos no artigo 3º da Lei nº 8.666/93, e que se
constatam na decisão de Vossa Senhoria.

Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica entende que
não há mácula na decisão vergastada, encaminhando os autos
a Vossa Senhoria, para ulteriores deliberações.

 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/10/2020, 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
0792285 e o código CRC FC4B8324.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.605.506/0001-73

Razão Social: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Nome Fantasia: RIBAL LOCADORA

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/11/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/11/2020

FGTS 10/11/2020

Trabalhista Validade: 19/04/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/12/2020

Receita Municipal (Isento)

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: 23/10/2020 14:54 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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04/02/2020

1/1

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
07.605.506/0001-73
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
31/08/2005 

 
NOME EMPRESARIAL 
RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
RIBAL LOCADORA 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
49.23-0-01 - Serviço de táxi 
52.29-0-01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
ST COMPLEMENTEAR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO,
QD 14, CONJ. 02 

NÚMERO 
S/N 

COMPLEMENTO 
LOTES 01, 02 E 03 

 
CEP 
71.250-110 

BAIRRO/DISTRITO 
SIA 

MUNICÍPIO 
BRASILIA 

UF 
DF 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FINANCEIRO@RIBAL.COM.BR 

TELEFONE 
(61) 3346-9555 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
31/08/2005 

 
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 04/02/2020 às 09:59:22 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 07.605.506/0001-73
Razão Social: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

Endereço:

SETOR COMPLEMENTEAR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO, QD 14, CONJ. 02,
S/N - LOTES 01, 02 E 03 - SIA - BRASÍLIA / Distrito Federal

Emitido em: 15/10/2020 17:35 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.605.506/0001-73
Razão Social: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Nome Fantasia: RIBAL LOCADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/11/2020

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Demais
Inscrição Estadual: 0747038800161 Inscrição Municipal: 0747038800161
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: R$ 2.300.000,00 Data de Abertura da Empresa: 31/08/2005
CNAE Primário: 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE

AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
CNAE Secundário 1: 4923-0/01 - SERVIÇO DE TÁXI
CNAE Secundário 2: 5229-0/01 - SERVIÇOS DE APOIO AO TRANSPORTE POR TÁXI,
CNAE Secundário 3: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 4: 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
CNAE Secundário 5: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 6: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

Dados para Contato
CEP: 71.250-110
Endereço: SETOR COMPLEMENTEAR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO, QD 14,
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 34252525
E-mail: FINANCEIRO@RIBAL.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro
004.235.151-01CPF:

Nome: JULIO TORRES RIBEIRO NETO
Carteira de Identidade: 03654025559 Órgão Expedidor: DETRAN DF
Data de Expedição: 19/05/2009 Data de Nascimento: 02/07/1987
E-mail: ribal.comercial@gmail.com

Emitido em: 15/10/2020 17:35 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 004.235.151-01 Participação Societária: 90,00%
Nome: JULIO TORRES RIBEIRO NETO
Carteira de Identidade: 03654025559 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 19/05/2009 Data de Nascimento: 02/07/1987
Filiação Materna: MARILIA GUEDES DE ALBUQUERQUE
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 71.735-104
Endereço: QUADRA 01 CONJUNTO 04 LOTE 06 B - ST PARK WAY
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 33865921
E-mail: postoribal@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 093.303.992-15 Participação Societária: 10,00%
Nome: MARILIA GUEDES DE ALBUQUERQUE
Carteira de Identidade: 00913912503 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 01/09/2009 Data de Nascimento: 08/09/1959
Filiação Materna: YOLANDINA GUEDES DE ALBUQUERQUE
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 71.735-104
Endereço: QUADRA SMPW QUADRA 01 CONJUNTO CASA B, 04 - LOTE 06 - PARK
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 00000000
E-mail: postoribal@gmail.com

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 004.235.151-01
Nome: JULIO TORRES RIBEIRO NETO
Carteira de Identidade: 03654025559 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 19/05/2009 Data de Nascimento: 02/07/1987
Filiação Materna: MARILIA GUEDES DE ALBUQUERQUE
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 71.735-104
Endereço: QUADRA 01 CONJUNTO 04 LOTE 06 B - ST PARK WAY
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 33865921
E-mail: postoribal@gmail.com

Linhas Fornecimento

Emitido em: 15/10/2020 17:35 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Serviços
4014 - Locação de Veículos - Leves / Pesados
25089 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

Emitido em: 15/10/2020 17:35 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

33
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.605.506/0001-73

Razão Social: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Nome Fantasia: RIBAL LOCADORA

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/11/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/11/2020

FGTS 10/11/2020

Trabalhista Validade: 19/04/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/12/2020

Receita Municipal (Isento)

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: 23/10/2020 14:21 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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25/08/2020 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/emitir/07605506000173 1/1

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA 

SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 271055870362020
NOME: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
ENDEREÇO: SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 02 LOTE 01,02 E 03
CIDADE: SIA
CNPJ: 07.605.506/0001-73
CF/DF: 0747038800161

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____________________________ CERTIFICAMOS QUE _____________________________

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a
ser apurados.
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.
Válida até 23 de novembro de 2020. *
* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública,
em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 25/08/2020 às 12:45:19 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.
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09/10/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 07.605.506/0001-73
Razão Social:RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Endereço: ST COMPLEMENTEAR INDUSTRIA E ABASTECIMENTO QD 14 CONJ 02 LT

01/03 LOTES 01, 02 E 03 / SIA / BRASILIA / DF / 71250-110

 
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:23/09/2020 a 22/10/2020 
 
Certificação Número: 2020092302183030842900

Informação obtida em 09/10/2020 09:05:30

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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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/10/2020 às 14:49) 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 004.235.151-01.

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 

5F93.179D.1E6B.5357 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 23/10/2020 as 14:49:17 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php?codControle=5F93.179D.1E6B.5357&cpfCnpj=00423515101


 
 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: JULIO TORRES RIBEIRO NETO 
 
CPF/CNPJ: 004.235.151-01 
 
 

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

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

 
  

 

Certidão emitida às 14:47:17 do dia 23/10/2020, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: 5A58231020144717 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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àbcdecfebghibjklcdlcmneoklcpgeanqrhslc
tu<:::>?v@:@:

w_<;Cx:;<yZPU_<]Z<]QU<;C<]Y<ZS[SRPZ<]Y<@:@:z<PYSTQPU{|_Y<Z<EPY\ZYQPZ<F}Q~QUV<]Y_[Y<�P\�Z<Y<PY_XY~[Q�Z_<{Y{RPZ_<]U<H�SQXY
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¬h�anhsl

�ae��c�c®c�nbr��lnaecfldl¥h̄nhlc®c�bnob�c°cprsl�erdb�

mnl�l�ab�<EUP[Q~QXUPU{<]Y_[Y<Q[Y{<U_<Y{XPY_U_<URUQ�Z<PYVU~QZTU]U_z<~Z{<_SU_<PY_XY~[Q�U_<XPZXZ_[U_=<
cccccccccccccccc<±̂_<XPZXZ_[U_<~Z{<²<TU<}PYT[Y<}ZPU{<]Y_~VU__Q}Q~U]U_³

�́ mµ°�m¶ ¶lnresedln
mlnaec
£p°pmm

�esgbnbjklc
£p°pmm°�··m

��brahdbde �bglnc�rha̧ �bglnc¹gl bg
�bab°¬lnb
feoh�anl

;D=:9B=9;9v:::;|C?MFẗ LMÔ
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MFIIHLFW<H
OH�H½Î �FW
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/4TDBE4T6D:BT2954B74BỲ Ba?aFbbbSbbbbFBLD1-ID@BMYVMV[ZGBY8Nf[G,GBNVX[O,8YGX,VBVBMGY8N8Y
ZgNXONVB,GBfXO,G,8BY8[MVX[hi8\BM8\GB8\GjVYGklVB,VBZ8YLVB,8BY838YmXNOGSBY8W8OZGX,VBV
GZ8[ZG,VB,8BnfG\O3ONGklVBZgNXONGBGMY8[8XZG,VBM8\VB\ONOZGXZ8FBMYVXfXNOGL8XZV
ZYGX[NYOZVBXGBoXZ8pYGBXVBNqGZBNVXi8Y[lVFB[8[[lVBMY8plVB]A=?>?>B,OGB;̂ =;?=?>?>F

8954::2E491D
7DB/:2dDB74
ND9ID52JKDB_
G94eD

;̂ =;>=?>?>
;<@?]@<A

8954::27DB/4TDB[-.14E2BDB/:2dDB74BND9ID52JKDB74BG94eDB7DBCD:94547D:BWNMBGX,YG,8BZYGX[MVYZ8[
8OY8\OSBNXMW=NM3@B?UF><]FU?̂ =>>>;_>>F

Gc4:10:2B7D
/:2dDB74
ND9ID52JKDB_
G94eD

;̂ =;>=?>?>
;<@Û @><
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]4@C6I7WI4Q649I6O767G6I@4N486I7S_iÙ 7̀ ẐU\̂ SU7\J7jJ_Zk̀ ]̂7̀R\UO7Z[WY>ZWh/
,X;2,=;=,2>,,,-?X<O74@L96F767:@4P67K:I:767dA437-;

WI4Q649I6 -=>-,>1,1,
-=/=</-0
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,-./-012314567.6,126123140.6,-08.-1592:523/.06;/52<-3-0608.-152152./=>-5-0152/55/43-6-52?6.6
6?./5/406@A12,/2./3>.512,/B/;2/506.2?./5/40/5C2,/50636;152620/;?/50-B-,6,/2/2;10-B6@A1

D./71/-.1 EFGEHGIHIH
HJKHLKII

:52./3>.5152;/.6;/40/2?.13.650-4608.-1525A12B//;/40/;/40/2./?>,-6,152?/<12M.-N>46<2,/
O140652,62P4-A1C2/Q/;?<12R38.,A12MO2HHJ9ESLGIHETUTC2N/;231;124152M.-N>46-52V>?/.-1./5C

?1,/4,127/.6.2564@W/526152./=>/./40/52/;2?.13/55126,;-4-50.60-B12?.8?.-1C231;265
76.640-65231450-0>3-146-52,/2?.6Q/C26?/56.2,152V.59X65Y20/./;23145-746,12=>/260/4,-6;26

01,152152./=>-5-0152,62<-3-06@A19

D./71/-.1 EFGEHGIHIH
HJKHLKTH

R2,/3<6.6@A12Z6<562./<60-B626123>;?.-;/4012,152./=>-5-0152,/2[6N-<-06@A12/2D\:D:VMRC
5>]/-06.̂212<-3-0640/2_52564@W/52?./B-50652412̀,-06<2/;2./Z/.a43-692Xb̀ \2ROc\de:2fLTGIHEL

MOPY9

V-50/;6 EFGEHGIHIH
HJKHLKLI

V.592g1.4/3/,1./5C2/50̂26N/.01212?.6h12?6.62./7-50.12,/2-40/4@A12,/2./3>.5152?6.6215
-0/45G7.>?1524625-0>6@A12,/2i63/-012/2[6N-<-06,1i21>2i3643/<6,12412]><76;/401i9

D./71/-.1 EFGEHGIHIH
HJKHFKHF

g1-2-4Z1.;6,1212?.6h12Z-46<2?6.62./7-50.12,/2-40/4@A12,/2./3>.515K2EFGEHGIHIH2_52HJKSLKHH9

D./71/-.1 EFGEHGIHIH
HJKHFKEE

R2,/3<6.6@A12Z6<562./<60-B626123>;?.-;/4012,152./=>-5-0152,/2[6N-<-06@A12/2D\:D:VMRC
5>]/-06.̂212<-3-0640/2_52564@W/52?./B-50652412̀,-06<2/;2./Z/.a43-692Xb̀ \2ROc\de:2fLTGIHEL

MOPY9

D./71/-.1 EFGEHGIHIH
HJKHFKIS

:23./,/43-6;/4012]>4012612?.1B/,1.2,125-50/;62-;?<-362462./5?1456N-<-,6,/2</76<2,12<-3-0640/
/262?./5>4@A12,/25>6236?63-,6,/20j34-362?6.62./6<-h6@A12,6520.6456@W/52-4/./40/52612?./7A1

462Z1.;62/</0.k4-36

D./71/-.1 EFGEHGIHIH
HJKHFKSJ

l43>;N-.̂2612<-3-0640/2631;?64[6.26521?/.6@W/524125-50/;62/</0.k4-312,>.640/212?.13/551
<-3-0608.-1C2./5?1456N-<-h64,1U5/2?/<12k4>52,/31../40/2,62?/.,62,/24/783-152,-640/2,6
-41N5/.Bm43-62,/2=>6-5=>/.2;/4567/452/;-0-,652?/<125-50/;621>2,/25>62,/5314/QA1

D./71/-.1 EFGEHGIHIH
HJKHFKTS

l43>;N-.̂2612<-3-0640/2631;?64[6.26521?/.6@W/524125-50/;62/</0.k4-312,>.640/212?.13/551
<-3-0608.-1C2./5?1456N-<-h64,1U5/2?/<12k4>52,/31../40/2,62?/.,62,/24/783-152,-640/2,6
-41N5/.Bm43-62,/2=>6-5=>/.2;/4567/452/;-0-,652?/<125-50/;621>2,/25>62,/5314/QA1

D./71/-.1 EFGEHGIHIH
HJKHfKHE

:52./3>.5152;/.6;/40/2?.13.650-4608.-1525A12B//;/40/;/40/2./?>,-6,152?/<12M.-N>46<2,/
O140652,62P4-A1C2/Q/;?<12R38.,A12MO2HHJ9ESLGIHETUTC2N/;231;124152M.-N>46-52V>?/.-1./5C

?1,/4,127/.6.2564@W/526152./=>/./40/52/;2?.13/55126,;-4-50.60-B12?.8?.-1C231;265
76.640-65231450-0>3-146-52,/2?.6Q/C26?/56.2,152V.59X65Y20/./;23145-746,12=>/260/4,-6;26

01,152152./=>-5-0152,62<-3-06@A1

D./71/-.1 EFGEHGIHIH
HJKHfKEF

:52./3>.5152;/.6;/40/2?.13.650-4608.-1525A12B//;/40/;/40/2./?>,-6,152?/<12M.-N>46<2,/
O140652,62P4-A1C2/Q/;?<12R38.,A12MO2HHJ9ESLGIHETUTC2N/;231;124152M.-N>46-52V>?/.-1./5C

?1,/4,127/.6.2564@W/526152./=>/./40/52/;2?.13/55126,;-4-50.60-B12?.8?.-1C231;265
76.640-65231450-0>3-146-52,/2?.6Q/C26?/56.2,152V.59X65Y20/./;23145-746,12=>/260/4,-6;26

01,152152./=>-5-0152,62<-3-06@A1

D./71/-.1 EFGEHGIHIH
HJKHfKSL

l43>;N-.̂2612<-3-0640/2631;?64[6.26521?/.6@W/524125-50/;62/</0.k4-312,>.640/212?.13/551
<-3-0608.-1C2./5?1456N-<-h64,1U5/2?/<12k4>52,/31../40/2,62?/.,62,/24/783-152,-640/2,6
-41N5/.Bm43-62,/2=>6-5=>/.2;/4567/452/;-0-,652?/<125-50/;621>2,/25>62,/5314/QA1

D./71/-.1 EFGEHGIHIH
HJKELKTJ

RM̀noe:K2:23./,/43-6;/4012]>4012612?.1B/,1.2,125-50/;62-;?<-362462./5?1456N-<-,6,/2</76<
,12<-3-0640/2/262?./5>4@A12,/25>6236?63-,6,/20j34-362?6.62./6<-h6@A12,6520.6456@W/5

-4/./40/52612?./7A12462Z1.;62/</0.k4-362XRM92Sp2q2Fp2d/3./0124p2L9TLHGHL9

D./71/-.1 EFGEHGIHIH
HJKELKLL

RM̀noe:K2R2,/3<6.6@A12Z6<562./<60-B626123>;?.-;/4012,152./=>-5-0152,/2[6N-<-06@A12/
D\:D:VMRC25>]/-06.̂212<-3-0640/2_52564@W/52?./B-50652412̀,-06<2/;2./Z/.a43-692Xb̀ \

ROc\de:2fLTGIHEL2MOPY9

D./71/-.1 EFGEHGIHIH
HJKEFKEH

:52./3>.5152;/.6;/40/2?.13.650-4608.-1525A12B//;/40/;/40/2./?>,-6,152?/<12M.-N>46<2,/
O140652,62P4-A1C2/Q/;?<12R38.,A12MO2HHJ9ESLGIHETUTC2N/;231;124152M.-N>46-52V>?/.-1./5C

?1,/4,127/.6.2564@W/526152./=>/./40/52/;2?.13/55126,;-4-50.60-B12?.8?.-1C231;265
76.640-65231450-0>3-146-52,/2?.6Q/C26?/56.2,152V.59X65Y20/./;23145-746,12=>/260/4,-6;26

01,152152./=>-5-0152,62<-3-06@A1

D./71/-.1 EFGEHGIHIH
HJKTEKHS

V.592X65Y2r-3-0640/C267.6,/@1262?6.0-3-?6@A12,/201,1592M/4[6;2>;2N1;2,-69

2

stuvwxyz{xz|}u~�x

stuvwx ��w���x}� ��yu}t���uy

V>5?/45A1
R,;-4-50.60-B6

ETGEHGIHIH
EfKEJKHH

D./B-5A12,/2\/6N/.0>.6K2ELGEHGIHIH2ETKHHKHH922�10-B1K264̂<-5/2,/2?.1?1506C2,13>;/4015
0j34-315C260/506,152/03

\/60-B6,1
ELGEHGIHIH
ETKHIKIH

V>5?/45A1
R,;-4-50.60-B6

ELGEHGIHIH
EJKHFKHH

D./B-5A12,/2\/6N/.0>.6K2EFGEHGIHIH2HJKHHKHH922�10-B1K25>5?/45A126,;-4-50.60-B6C264̂<-5/
,/2,13>;/4015

\/60-B6,1
EFGEHGIHIH
HJKHHKTT

RN/.0>.62,/2D.6h1
EFGEHGIHIH
HJKHLKLI

RN/.0>.62,/2?.6h12?6.62-40/4@A12,/2./3>.51

l4Z1.;6,1
g/3[6;/4012,/

D.6h1

EFGEHGIHIH
HJKHFKHF

g/3[6;/4012,/2?.6h12?6.62./7-50.12,/2-40/4@A12,/2./3>.51K2EFGEHGIHIH2_52HJKSLKHH9

d6062<-;-0/2?6.62./7-50.12,/2./3>.51K2IEGEHGIHIH9
d6062<-;-0/2?6.62./7-50.12,/23140.6..6hA1K2IFGEHGIHIH9
d6062<-;-0/2?6.62./7-50.12,/2,/3-5A1K2HSGEEGIHIH9

R?852/43/..6;/4012,62V/55A12D�N<-36C2152<-3-0640/52;/<[1./523<655-Z-36,152Z1.6;2,/3<6.6,152B/43/,1./52,152./5?/30-B152-0/4592g1-
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+,-./01+2323456./71+23+138566923:;</,=1353>2,3=2?=5+,+2323@41A2345=.461/3=2?>24B53@45=2?,A1323147,023CDE3+23F5=45723GHIHJC3+53JH3+5
6575B<423+53JHGKI3L1+13B1,63M1-5?+2313+5=/1414E3>2,35?=5441+13136566923N63HOPCD3M24163+23+,13GQ3+532.7.<423+53JHJHE3=.R131713>2,
/1-41+1353166,?1+13@5/23:45025,42353ST.,@53+53U@2,2I

3
VSWSX3WSYSXXU3ZU[U\ZUL]̂3
_̀abcad̀cefgdhdij

klUl3mSXn̂ L̂l3FS3WUXXl83LS]l
opqdraesaetrcdc

ucjvì 33
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
EXCELENTÍSSIMO SR. DESEMBARGADOR

PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS

 
REFERÊNCIAS:
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10887-

75.2019.6.02.8000
OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020.

TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS.
APRESENTAÇÃO RECURSO.

EMPRESA RECORRENTE: JC ANDRADE
TRANSPORTE EIRELI

EMPRESA RECORRIDA: RIBAL LOCADORA DE
VEÍCULOS LTDA

 
I- Preliminarmente
 
Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo

l ic i tante JC ANDRADE TRANSPORTE EIRELI,  com
fundamento no Edital 68/2020- TRE/AL, respaldado pela
legislação de regência do Pregão Eletrônico, contra ato do
pregoeiro ralativo à habilitação de proposta apresentada pela 
EMPRESA RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, peça
recorrente devidamente registrada e publicada no processo
administrativo em tela e ambiente COMPRASNET,
comprovação  evento sei nº0790538.
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No trato da análise da motivação apresentada pela
recorrente não se admite ao pregoeiro afastar de plano o
cabimento do recurso sob o fundamento de que os motivos
indicados pelos licitantes não merecem provimento, razão
pela qual não compete ao pregoeiro decidir o mérito do
recurso em vista das razões sucintamente apontadas pelos
licitantes na sessão pública, consideram-se:

Acórdão nº 339/2010 – TCU/Plenário:(…)10.4.
Isto posto, tem-se, portanto, que o juízo de
admissibilidade da intenção de recorrer, na modalidade
pregão – tanto eletrônico como presencial -, levado a
efeito pelo Pregoeiro, deve se limitar à análise acerca
da presença dos pressupostos recursais (sucumbência,
tempestividade, legitimidade, interesse e motivação),
sendo vedado a este agente analisar, de antemão, o
próprio mérito recursal, em que pese lhe ser lícito
examinar se os motivos apresentados na intenção de
recorrer possuem, em tese, um mínimo de
plausibilidade para seu seguimento.(…)"

"Ac. 694/2014-Plenário, rel. Min. Valmir
Campelo:“Em sede de pregão eletrônico ou presencial,
o juízo de admissibilidade das intenções de recurso
deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos
recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade,
interesse e motivação), constituindo afronta à
jurisprudência do TCU a denegação fundada em exame
prévio de questão relacionada ao mérito do recurso” 

Da mesma forma, registramos que as razões de
recurso devem se ater aos motivos da intenção recursal,
depreende-se da presente acertativa:

"Os licitantes devem declinar, já na própria
sessão, os motivos dos respectivos recursos. Dessa
sorte, aos licitantes é vedado manifestar a intenção de
recorrer somente para garantir-lhes a disponibilidade
de prazo, porquanto lhes é obrigatório apresentar os
motivos dos futuros recursos. E, por dedução lógica, os
licitantes não podem, posteriormente, apresentar
recursos com motivos estranhos aos declarados na
sessão. Se o fizerem, os recursos não devem ser
conhecidos. Obviamente, o licitante não precisa tecer
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conhecidos. Obviamente, o licitante não precisa tecer
detalhes de seu recurso, o que será feito,
posteriormente, mediante a apresentação das razões
por escrito. Contudo, terá que, na mais tênue hipótese,
delinear seus fundamentos" (Joel Niebuhr, Pregão
Presencial e Eletrônico, Ed. Fórum, 6ª Ed., p. 219)."

Nesse sentido, fica evidenciado a irresignação do
recorrente através da seguinte motivação:

INTENÇÃO DE RECURSO APRESENTADO
PELO LICITANTE RECORRENTE: "MANIFESTAMOS
INTENÇÃO DE RECORRER EM FACE DE NOSSA
DESCLASSIFICAÇÃO,JA QUE O ATESTADO
APRESENTADO ATENDEU PLENAMENTE AS
EXIGÊNCIAS DO ITEM 9.10.3.1 A DO EDITAL E,
AINDA,EM FACE DA DECLARAÇÃO DE VENCEDOR DO
LICITANTE RIBAL LOCADORA, POR
DESCUMPRIMENTO DOS ITENS 9.10.2 g e 10.7 DO
EDITAL, CONFORME COMPROVAREMOS EMSEDE DE
RECURSO. APROVEITAMOS PARA SOLICITAR
DISPONIBILIZAÇÃO DO PARECER TÉCNICO JÁ
SOLICITADO VIA EMAIL."

 
II - Da análise do Recurso
 
O primeiro ponto abordado na motivação possui

cunho eminentemente técnico, ou seja, motivo da rejeição do
atestado de qualificação técnica da recorrente, razão pela
qual buscamos o auxílio das Unidades desta Corte Eleitoral
com capacidade de apresentar parecer correlato ao objeto
atacado, seguem os pareceres, anexos ao Proc.Adm nº 10887-
75.2019.6.02.8000, eventos abaixo indicados:

 
1º PRONUNCIAMENTO TÉCNICO UNIDADE

TI/SPLOG RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO TERMO DE
REFERÊNCIA (PUBLICADO NA ÍNTEGRA NA SESSÃO
PREGÃO 68/2020/ DADA A DEVIDA PUBLICIDADE DO ATO,
docs. Ata Pregão 68 evento nº,  1º pronunciamento técnico,
Anexado ao procedimento administrativo 10887-
75.2019.6.02.8000 TRE/AL. Dada a inteira publicidade do ato,
dessa forma, não guarda razão a recorrente no pedido de
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disponibilização do Parecer Técnico, evento 0786450
 
2º PRONUNCIAMENTO TÉCNICO TI/SPLOG

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO TERMO DE
REFERÊNCIA  (REGISTRADO NO MESMO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO ACIMA INFORMADO, evento 0792118

 
Não obstante,  a Unidade, além de asseverar com

extrama riqueza de detalhes todo as ações operacionais que
devem ser observadas pela futura contratação, de forma
o bj et i v a , diligenciamos no sentido de avaliar a
conformidade do ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA apresentado pela recorrente, comparando o
Edital de Convocação, evento 0791987 e posterior avença
celebrada entre a recorrente e o respectivo Órgão fornecedor
do atestado em questão, evento 0791990, reiterado, de forma
contundente  a incompatibilidade com a exigências contidas
no Edital 68/2020 TRE/AL item 9.10.3.

 
O pronunciamento da Unidade Técnica, esta com

vasta experiência na gestão da pretensa contratação,
comprovada através de outros pleitos Eleitorais realizados
nesta Egrégia Corte Eleitoral, evidenciou a potencialidade
do risco que envolve toda sistematíca operacional do
objeto do Edital 68/2020, nem poderia ser diferente, uma vez
que os atestados de qualificação técnico visam  comprovar,
segundo Marçal Justen Filho, que “a empresa, como
unidade jurídica e econômica, participara
anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao
previsto para a contratação almejada pela
Administração Pública". Em razão do grau cada vez maior
de especificidade dos dados que devem  constar em tais
exigências, visando subsidiar as análises de compatibilidade
de características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, esta declaração técnica passou a ser de extrema
importância para a salvaguarda dos interesses sociais,
reduzindo o risco de prejuízoa irreparáveis, em especial, ao
Pleito 2020, Estado de Alagoas.

Em outra abordagem, solicitada pelo pregoeiro, o
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Assessor Jurídico da Direção Geral. TRE/AL, apresentou
parecer relativo, exclusivamente, as fundamentações jurídicas
apresentadas pela recorrente, na íntegra:

Parecer nº 2024 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-
DG, evento 0792285

"Senhor Pregoeiro.....Nesta AJ-DG os
presentes autos eletrônicos, em face do
encaminhamento de Vossa Senhoria (0792140), vazado
nos seguintes termos:"Trata-se de apresentação de
recurso interposto ao Pregão 68/2020,
preliminarmente, solicitamos o pronunciamento da
Unidade Técnica, esta responsável pela análise do
ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA apresentado
pela recorrente e rejeitado pelos motivos expostos no
eventos sei nºs 0786450; 0792118.Pelo exposto,
considerando fundamentações da recorrente, fazendo
meção à  Acordãos do Tribunal de Contas da União,
razões de recurso, evento sei nº 0790538, considerando
ainda as contrarrazões apresentadas evento sei nº
0791218, bem como, no mesmo documento,
fundamentando sua irresignação com base na Lei
8.883/94, razão pela qual,  por se tratar de  aspectos
jurídios a serem avaliados, visando um pronunciamento
deste subscritor nos moldes da legislação vigente e
recomendações da Corte de Contas da União, solicito
um PARECER JURIDICO sobre a matéria
abordada."Dessa forma, o cerne da questão trazida a
esta AJ-DG cinge-se à análise de juridicidade da
desclassificação da licitante JCP Andrade Transportes,
proferida por Vossa Senhoria, no decorrer do Pregão
Eletrônico nº 68/2020,  que  objetiva a contratação de
empresa para transporte de urnas eletrônicas,
envelopes para apuração, cabinas de votação, bem
como o fornecimento de envelopes.Em virtude da
referida desclassificação, esteada em posicionamento
técnico do setor requisitante (0786450), a empresa JCP
Andrade Transportes interpôs recurso (0790538) e a
empresa próxima classificada, Ribal Locadora de
Veículos Ltda apresentou suas contrarrazões ao recurso
(0791218).Em suas razões recursais, a empresa JCP
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Andrade Transportes alega, em síntese,  que
(0790538):a) atendeu (e superou) os requisitos
exigidos pelo edital, pois teria comprovado por meio de
atestado que "possui capacidade operacional para
distribuição em 450 (quatrocentos e cinquenta) postos
por dia, ou seja, a mesma atendeu e superou a
exigência do edital de 412 (quatrocentos e doze) postos
por dia.", além do que, apesar de se tratar de
"realidades e sistemáticas diferentes, mas a questão é
que a licitante cumpriu o que o edital entendeu como
relevante na exigência da capacidade técnica, não
havendo o que se falar em tipos e quantidades de
veículos, já que a exigência não dizia respeito a isso";b)
aduz ainda que "cada projeto é único, com as suas
particularidade e necessidades, o que é o presente
caso, visto que o escopo do presente certame trata-se
de um serviço claramente específico para o Tribunal,
portanto não cabendo exigência de atestado
comprovando serviços idênticos, justamente por isso o
edital traz exigência (9.10.3.1) aceitando atestados
comprovando % dos postos atendidos por dia a não há
nenhuma exigência quanto a comprovação da
quantidade de veículos ou forma de aferição, tornando
assim a concorrência ampla e não restritiva".Desse
modo, requer a anulação da decisão que desclassificou
a empresa JCP Andrade Transportes Eireli, retornando
a sua colocação e classificação.Em sede de
contrarrazões (0791218), a empresa RIBAL Locadora
de Veículos contesta o atestado apresentado pela
empresa  JCP Andrade Transportes Eireli, apresentando
dados e números, requerendo, alfim,  o desprovimento
do recurso interposto.  Por sua vez, o Senhor Pregoeiro
auscultou, mais uma vez, a área técnica, que   manteve
o entendimento (0792118) de que o atestado 
apresentado não atende na íntegra a exigência contida
na habilitação técnica, remetendo  os autos ao
Pregoeiro para, com base nas informações   postas e se
julgar pertinente, fundamentar sua decisão.Assim,
atendo-se ao que requerido pelo Sr. Pregoeiro, esta
Assessoria Jurídica passa a analisar o tema.Neste
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ponto, impende transcreve o item do edital que trata da
qualificação técnica:9.10.3. Qualificação
técnica:9.10.3.1. Atestado (ou declaração) de
capacidade técnica, no mínimo um, em nome do
licitante, expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que demonstre aptidão da licitante
na execução de atividades compatíveis com o objeto
desta contratação.a) a comprovação da capacidade
técnica solicitada acima deverá contemplar a entrega,
em um mesmo dia, de um quantitativo mínimo de 40%
(quarenta por cento) do quantitativo total de locais
previsto, ou seja, entregas em pelo menos 412
(quatrocentos e doze) locais com endereços distintos
em um mesmo dia.9.10.3.1.1. A comprovação acima
visa garantir que a empresa possua experiência
suficiente para gerir a frota necessária ao alcance do
objeto e reduzir ao máximo a possibilidade de insucesso
na execução da contratação.Note-se que há, como não
poderia deixar de haver, critério claro e objetivo - 
 entregar em um mesmo dia,  em pelo menos 412
(quatrocentos e doze) locais com endereços distintos. A
exigência tem assento legal, como se verifica no inciso
II, do art. 30, da Lei de Licitações:Art. 30.  A
documentação relativa à qualificação técnica limitar-
se-á a:II - comprovação de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e
indicação das instalações e do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação, bem como da
qualificação de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;Ainda 
há que se ressaltar que a Administração está adstrita às
normas e condições que inseriu no edital, a teor do
artigo 41, da citada Lei:Art. 41.  A Administração não
pode descumprir as normas e condições do edital, ao
qual se acha estritamente vinculada.Nesse sentido, a
sempre autorizada ensinança de Marçal Justen Filho,A
autoridade administrativa dispõe da faculdade de
escolha, ao editar o ato convocatório. Porém, nascido
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tal ato, a própria autoridade fica subordinada ao
conteúdo dele. Editado o ato convocatório, o
administrado e o interessado submetem-se a um
modelo norteador de sua conduta. Tornam-se
previsíveis, com segurança, os atos a serem praticados
e as regras que os regerão. JUSTEN FILHO, Marçal.
Comentários à lei de licitações e contratos
administrativos, 16ª ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2014, p. 85.Resta pesquisar se o atestado
apresentado pela empresa recorrente atenderia à
exigência editalícia.Embora o atestado apresentado
pela empresa JCP (0786180) traga a informação de que
no decorrer do Contrato nº 106/2020, firmado com a
Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina
tem como local de entrega "Nível estadual, com
capacidade operacional para distribuição em 450
postos por dia.", o Senhor Pregoeiro diligenciou, com
registro em ata (0790538) e constatou que referido
Contrato nº 106/2020 (0791990), firmado em maio do
corrente e vigente até 31 de dezembro deste ano, não
traz elementos que confiram segurança à afirmação
contida no atestado.De rigor gizar que a cláusula
quinta do citado  Contrato nº 106/2020, abaixo
transcrita, não confirma a informação dos 450
(quatrocentos e cinquenta) locais atendidos num só dia,
mormente porque obriga a empresa contratada a
disponibilizar apenas 5 caminhões.  CLÁUSULA QUINTA
– Das Obrigações das Partes Da Contratada a) Cumprir
com o objeto contratado.b) Responder civil e
criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos
que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato,
venham direta ou indiretamente provocar ou causar por
si ou por seus empregados, à contratada ou a
terceiros;c) Assumir a responsabilidade pela boa
execução e eficiência dos serviços contratados, assim
como pelo cumprimento dos elementos técnicos
recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da
realização destes serviços, causados a CONTRATANTE
ou a terceiros;d) Todos os equipamentos e ferramentas
necessários à execução dos serviços serão de
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responsabilidade da CONTRATADA.e) Toda a mão de
obra necessária para a realização dos serviços previstos
nas cláusulas deste contrato é considerada despesa
contratual.f) A CONTRATADA designará um responsável
por todos os procedimentos relacionados à execução
dos serviços, inclusive quanto ao atendimento de todas
as medidas de segurança necessárias ao bom
andamento dos trabalhos, que atenderá ao Gestor
sempre que solicitado, informando, inclusive, número
de telefone celular para manter contato emergencial
com este, sempre que se torne necessário.g) Os
serviços objeto do presente contrato deverão ser
realizados por profissionais da CONTRATADA
selecionados em procedimento consentâneo com as
atividades que irão ser desempenhadas, compondo
quadro de pessoal habilitado e treinado para a
prestação dos serviços ora contratados.h) Manter
durante todo o contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.i)
Responsabilizar-se com os gastos de diárias em
viagens, combustível, pagamento de pedágios, seguro
total e manutenção dos veículos, incluindo troca de
óleo, pneus e serviços de guincho.j) Responsabilizar-se
em disponibilizar motorista para cada veículo com
telefone celular, 07(sete) dias por semana, 24(vinte e
quatro) horas por dia.k) Responsabilizar-se em
disponibilizar 05 (cinco) Caminhões tipo Baú, 07 (sete)
dias por semana, 24 (vinte quatro) horas por dia.l)
Responsabilizar-se pela carga e descarga dos materiais,
equipamentos, móveis, etc nos locais determinados por
esta Secretaria, assim como pelo cuidado de manuseio
e acondicionamento para a conservação dos materiais,
equipamentos, móveis durante o transporte e carga e
descarga.m) Todos os profissionais da CONTRATADA
deverão estar identificados por uniforme e/ou crachá,
fornecidos pela mesma, afixado em local de fácil
visualização, declinando nome e função.n) A manter em
perfeitas condições de uso e funcionamento, os veículos
necessários à operação do transporte ora ajustado,
correndo por sua conta e risco todas as despesas daí
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advindas, respondente, outrossim, por todos os ônus,
despesas e indenizações decorrentes de danos
causados pelo transporte, objeto deste contrato, sejam
eles causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, obrigando-se, também, a manter atualizados
os seguros e licenciamentos legais indispensáveis neste
tipo de operação;o) Estipular seguro de
responsabilidade civil contra danos a terceiros e o
seguro contra perdas e danos causados à carga, com
cobertura desde o seu recebimento até a entrega ao
destinatário da mercadoria;p) Apresentar ao
Almoxarifado Central as Requisições de Materiais com
o carimbo que comprova o recebimento do material
devidamente preenchido com: nome, matrícula e
assinatura do responsável pelo recebimento do
material.Assim, não tendo a empresa recorrente
logrado apresentar atestado que atenda ao critério
exigido pelo edital, de rigor sua
desclassificação.Observe-se que toda a doutrina e
jurisprudência do TCU coligida pela empresa
recorrente aponta no sentido da vinculação ao edital e
ao critério do julgamento objetivo, princípios previstos
no artigo 3º da Lei nº 8.666/93, e que se constatam na
decisão de Vossa Senhoria.Pelo exposto, esta
Assessoria Jurídica entende que não há mácula na
decisão vergastada, encaminhando os autos a Vossa
Senhoria, para ulteriores deliberações."

Dessa forma, tanto os motivos técnicos
apresentados pela recorrente, bem como a fundamentação
juridica, não são fundamentos suficites para reforma da
decisão de habilitação, fica evidênciado as ações corretas do
condutor do certame no alcance da proposta mais vantajosa e
eficiente para administração, razão pela qual
buscamos, através de um excesso de rigor,
fundamentação lógica jurídica em  dois pareceres
técnicos e um parecer jurídico,  restando claro, que o
recorrente, não comprovou inteira capacidade técnica 
operacional para cumprimento da contratação almejada por
esta Corte Eleittoral.
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A recorrente alega supostamente não ter observado
ajuntada de documentos pela recorrida,  exigidos  nos itens
9.10.2 g, e 10.7.

É de fácil percepção, quanto ao documento relativo
ao item 9.10.2 letra "g",  o apontamento de forma equivocada,
pois não existe a Pessoa Jurídica de Municípios no DISTRITO
FEDERAL, simples leitura da Constituição Federal BR/1998,
consequentemente não visualizamos na certidão SICAF, v.
evento sei nº 0792747.

Nesse ponto, assevera a recorrida, copiando a uma
passagem das contrarrazões de recurso, consignada: 
"Sinceramente, não encontramos sequer palavras para
informar a Recorrida que pelo fato do Distrito Federal não
pussuir municípios, as empresas sediadas nesta Unidade da
Federação simplesmente não pussuem Certidão Negativa de
Débitos Municipais, contudo, estas não são isentas de
tributos municipais, pois como podemos citar como exemplo o
cso da prestação dos servços em tela, os tribututos municipais
serão recolhidos para o municipio onde o serviço será
prestado e serão retidos e repassados pelo Órgão tomador do
serviço". 

A fundamentação da não apresentação de proposta
ajusta pela recorrida, item 10.7,  também não guarda lógica
jurídica, considerando o teor das mensagens do pregoeiro e a
consequênte juntada do documento pertinente exigido no item
em questão, em tempo hábil e através de ato de convocação
de proposta ajustada COMPRASNET, consignado todos os
registros ATA Pregão 68/2020, evento 0792795 (registros
conversação  virtual "chat"), sempre observando e cumprindo
com as orientações objetivas do Edital, Legislação do Pregão
Eletrônico, Legislação subsidiária e orientações do Tribunal
de Contas da Unidão. V. Acordão nº 2273/2016 Plenário, 
onde determina que o licitante deve acompanhar o chat
virtual do sistema, no caso em epígrafe, podemos entender
que não foi o caso da recorrente.

Pelo exposto, com suporte em pronunciamentos
técnicos  e Jurídicos aqui reiterados  não vislumbro a
possibilidade de reconsiderar a decisão de habilitação da
empresa RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
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III- DECISÃO DO PREGOEIRO.
 
Conhecemos do RECURSO INTERPOSTO para

negar provimento as razões do Recorrente, mantendo a
decisão de aceitação e habilitação de proposta
apresentada  pela EMPRESA RIBAL LOCADORA DE
VEÍCULOS LTDA, 

Registro ainda, FOI DADA A PUBLICIDADE DA
PRESENTE DECISÃO NO SISTEMA COMPRASNET, bem
como  no site OFICIAL DESTA CORTE ELEITORAL, evento sei
nº 0792906/COMPRASNET, CONSIDERANDO QUE O
SISTEMA NÃO PERMITE A PUBLICAÇÃO NO CAMPO
DECISÃO DO PREGOEIRO, ANTES DO COMPUTO FINAL DE
PRAZOS OFICIAIS.

Ao final, depreende-se da Legislação do Pregão
Eletrônico,  Edital 68/2020 TRE/AL, que o pregoeiro, deverá
encaminhar os recurso interposto para apreciação do mérito
recursal à Autoridade Hierarquicamente Superior. 

 
Respeitosamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 23/10/2020, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792800 e o código CRC 42E9E488.
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F@?9G97=D>59:?1:�79=7?1G9=BDB51:=.<F8?E1@5<F?9<�J581F58D158DC?@DSQ?1:5@>?1B51@5H5@I97=D1uFGC8=7DB?
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2.P.2V?I-KjdOJe-ib>kl;-h/2U/8I-L?0.DC[26?3-g-8.6-:.-8676C/UF.3-.-7?DC2/C?3-/:06D63C2/C6S?3;-Gmn-.:I-dV?-M/B8?R-<.S63C/-:?3
O26=BD/63;-H&GW;-1I-+)I<.3C/-1.3QB63/2-3.-?-/C.3C/:?-/12.3.DC/:?-1.8/-.012.3/-2.7?22.DC.-/C.D:.26/-g-.56PYD76/
.:6C/8A76/IJ0=?2/-?-/C.3C/:?-/12.3.DC/:?-1.8/-.012.3/-KLM-%&'+mG+&,-C2/P/-/-6D9?20/UV?-:.-QB.-D?-:.7?22.2-:?-L?DC2/C?
Do-G&mpH&H&;-9620/:?-7?0-/-d.72.C/26/-:.-J3C/:?-:/-J:B7/UV?-:.-d/DC/-L/C/26D/-C.0-7?0?-8?7/8-:.-.DC2.P/-TeAS.8
.3C/:B/8;-7?0-7/1/76:/:.-?1.2/76?D/8-1/2/-:63C26=B6UV?-.0-W)&-1?3C?3-1?2-:6/IT;-?-d.D\?2-M2.P?.62?-:686P.D76?B;-7?0
2.P63C2?-.0-/C/-%&'(&)*+,-.-7?D3C/C?B-QB.-2.9.26:?-L?DC2/C?-Do-G&mpH&H&-%&'(G((&,;-9620/:?-.0-0/6?-:?-7?22.DC.-.
S6P.DC.-/CZ-*G-:.-:.E.0=2?-:.3C.-/D?;-DV?-C2/E-.8.0.DC?3-QB.-7?D962/0-3.PB2/DU/-g-/9620/UV?-7?DC6:/-D?-/C.3C/:?Ia.
26P?2-P6E/2-QB.-/-78[B3B8/-QB6DC/-:?-76C/:?--L?DC2/C?-Do-G&mpH&H&;-/=/65?-C2/D3726C/;-DV?-7?D9620/-/-6D9?20/UV?-:?3-W)&
%QB/C2?7.DC?3-.-76DQB.DC/,-8?7/63-/C.D:6:?3-DB0-34-:6/;-0?20.DC.-1?2QB.-?=26P/-/-.012.3/-7?DC2/C/:/-/-:631?D6=686E/2
/1.D/3-)-7/06D\F.3I--L>qjdj>N-fjbeON-r-a/3-l=26P/UF.3-:/3-M/2C.3-a/-L?DC2/C/:/-/,-LB01262-7?0-?-?=X.C?
7?DC2/C/:?I=,-<.31?D:.2-76S68-.-72606D/80.DC.;-1?2-C?:?3-?3-:/D?3;-1.2:/3-.-12.XBAE?3-QB.;-1?2-:?8?-?B-7B81/-D?
7B01260.DC?-:?-7?DC2/C?;-S.D\/0-:62.C/-?B-6D:62.C/0.DC.-12?S?7/2-?B-7/B3/2-1?2-36-?B-1?2-3.B3-.012.P/:?3;-g-7?DC2/C/:/
?B-/-C.27.62?3]7,-N33B062-/-2.31?D3/=686:/:.-1.8/-=?/-.5.7BUV?-.-.9676YD76/-:?3-3.2S6U?3-7?DC2/C/:?3;-/3360-7?0?-1.8?
7B01260.DC?-:?3-.8.0.DC?3-CZ7D67?3-2.7.=6:?3;-=.0-7?0?-QB/63QB.2-:/D?3-:.7?22.DC.3-:/-2./86E/UV?-:.3C.3-3.2S6U?3;
7/B3/:?3-/-LleO<NONeOJ-?B-/-C.27.62?3]:,-O?:?3-?3-.QB61/0.DC?3-.-9.22/0.DC/3-D.7.33[26?3-g-.5.7BUV?-:?3-3.2S6U?3
3.2V?-:.-2.31?D3/=686:/:.-:/-LleO<NONaNI.,-O?:/-/-0V?-:.-?=2/-D.7.33[26/-1/2/-/-2./86E/UV?-:?3-3.2S6U?3-12.S63C?3-D/3
78[B3B8/3-:.3C.-7?DC2/C?-Z-7?D36:.2/:/-:.31.3/-7?DC2/CB/8I9,-N-LleO<NONaN-:.36PD/2[-B0-2.31?D3[S.8-1?2-C?:?3-?3
12?7.:60.DC?3-2.8/76?D/:?3-g-.5.7BUV?-:?3-3.2S6U?3;-6D78B36S.-QB/DC?-/?-/C.D:60.DC?-:.-C?:/3-/3-0.:6:/3-:.-3.PB2/DU/
D.7.33[26/3-/?-=?0-/D:/0.DC?-:?3-C2/=/8\?3;-QB.-/C.D:.2[-/?-s.3C?2-3.012.-QB.-3?8676C/:?;-6D9?20/D:?;-6D78B36S.;
D̂ 0.2?-:.-C.8.9?D.-7.8B8/2-1/2/-0/DC.2-7?DC/C?-.0.2P.D76/8-7?0-.3C.;-3.012.-QB.-3.-C?2D.-D.7.33[26?IP,-l3-3.2S6U?3
?=X.C?-:?-12.3.DC.-7?DC2/C?-:.S.2V?-3.2-2./86E/:?3-1?2-12?96336?D/63-:/-LleO<NONaN-3.8.76?D/:?3-.0-12?7.:60.DC?
7?D3.DCtD.?-7?0-/3-/C6S6:/:.3-QB.-62V?-3.2-:.3.01.D\/:/3;-7?01?D:?-QB/:2?-:.-1.33?/8-\/=686C/:?-.-C2.6D/:?-1/2/-/
12.3C/UV?-:?3-3.2S6U?3-?2/-7?DC2/C/:?3I\,-h/DC.2-:B2/DC.-C?:?-?-7?DC2/C?;-C?:/3-/3-7?D:6UF.3-:.-\/=686C/UV?-.-QB/86967/UV?
.56P6:/3-D/-8676C/UV?I6,-<.31?D3/=686E/2_3.-7?0-?3-P/3C?3-:.-:6[26/3-.0-S6/P.D3;-7?0=B3CAS.8;-1/P/0.DC?-:.-1.:[P6?3;
3.PB2?-C?C/8-.-0/DBC.DUV?-:?3-S.A7B8?3;-6D78B6D:?-C2?7/-:.-48.?;-1D.B3-.-3.2S6U?3-:.-PB6D7\?IX,-<.31?D3/=686E/2_3.-.0
:631?D6=686E/2-0?C?263C/-1/2/-7/:/-S.A7B8?-7?0-C.8.9?D.-7.8B8/2;-&'%3.C.,-:6/3-1?2-3.0/D/;-HW%S6DC.-.-QB/C2?,-\?2/3-1?2
:6/Iu,-<.31?D3/=686E/2_3.-.0-:631?D6=686E/2-&)-%76D7?,-L/06D\F.3-C61?-c/̂;-&'-%3.C.,-:6/3-1?2-3.0/D/;-HW-%S6DC.-QB/C2?,
\?2/3-1?2-:6/I8,-<.31?D3/=686E/2_3.-1.8/-7/2P/-.-:.37/2P/-:?3-0/C.26/63;-.QB61/0.DC?3;-04S.63;-.C7-D?3-8?7/63-:.C.206D/:?3
1?2-.3C/-d.72.C/26/;-/3360-7?0?-1.8?-7B6:/:?-:.-0/DB3.6?-.-/7?D:676?D/0.DC?-1/2/-/-7?D3.2S/UV?-:?3-0/C.26/63;
.QB61/0.DC?3;-04S.63-:B2/DC.-?-C2/D31?2C.-.-7/2P/-.-:.37/2P/I0,-O?:?3-?3-12?96336?D/63-:/-LleO<NONaN-:.S.2V?-.3C/2
6:.DC6967/:?3-1?2-BD69?20.-.p?B-72/7\[;-9?2D.76:?3-1.8/-0.30/;-/965/:?-.0-8?7/8-:.-9[768-S63B/86E/UV?;-:.786D/D:?-D?0.-.
9BDUV?ID,-N-0/DC.2-.0-1.29.6C/3-7?D:6UF.3-:.-B3?-.-9BD76?D/0.DC?;-?3-S.A7B8?3-D.7.33[26?3-g-?1.2/UV?-:?-C2/D31?2C.-?2/
/XB3C/:?;-7?22.D:?-1?2-3B/-7?DC/-.-2637?-C?:/3-/3-:.31.3/3-:/A-/:S6D:/3;-2.31?D:.DC.;-?BC2?3360;-1?2-C?:?3-?3-vDB3;
:.31.3/3-.-6D:.D6E/UF.3-:.7?22.DC.3-:.-:/D?3-7/B3/:?3-1.8?-C2/D31?2C.;-?=X.C?-:.3C.-7?DC2/C?;-3.X/0-.8.3-7/B3/:?3
:62.C/0.DC.-g-LleO<NONeOJ-?B-/--C.27.62?3;-?=26P/D:?_3.;-C/0=Z0;-/-0/DC.2-/CB/86E/:?3-?3-3.PB2?3-.-867.D76/0.DC?3
8.P/63-6D:631.D3[S.63-D.3C.-C61?-:.-?1.2/UV?]?,-J3C61B8/2-3.PB2?-:.-2.31?D3/=686:/:.-76S68-7?DC2/-:/D?3-/-C.27.62?3-.-?
3.PB2?-7?DC2/-1.2:/3-.-:/D?3-7/B3/:?3-g-7/2P/;-7?0-7?=.2CB2/-:.3:.-?-3.B-2.7.=60.DC?-/CZ-/-.DC2.P/-/?-:.3C6D/C[26?-:/
0.27/:?26/]1,-N12.3.DC/2-/?-N80?5/269/:?-L.DC2/8-/3-<.QB636UF.3-:.-h/C.26/63-7?0-?-7/260=?-QB.-7?012?S/-?-2.7.=60.DC?
:?-0/C.26/8-:.S6:/0.DC.-12..D7\6:?-7?0R-D?0.;-0/C2A7B8/-.-/336D/CB2/-:?-2.31?D3[S.8-1.8?-2.7.=60.DC?-:?
0/C.26/8IN3360;-DV?-C.D:?-/-.012.3/-2.7?22.DC.-8?P2/:?-/12.3.DC/2-/C.3C/:?-QB.-/C.D:/-/?-726CZ26?-.56P6:?-1.8?-.:6C/8;-:.
26P?2-3B/-:.378/336967/UV?Il=3.2S._3.-QB.-C?:/-/-:?BC26D/-.-XB26312B:YD76/-:?-OLj-7?86P6:/-1.8/-.012.3/-2.7?22.DC.-/1?DC/
D?-3.DC6:?-:/-S6D7B8/UV?-/?-.:6C/8-.-/?-726CZ26?-:?-XB8P/0.DC?-?=X.C6S?;-126D7A16?3-12.S63C?3-D?-/2C6P?-*o-:/->.6-Do-+Immmp(*;
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%&'(%&)%&*+,)-.-./&,.&0%*1)2+&0%&3+)).&4%,5+61.78%9+&%:;+)-+<&%)-.&=))%))+61.&>(6?01*.&%,-%,0%&'(%&,2+&5@&/@*(9.&,.
0%*1)2+&A%6B.)-.0.<&%,*./1,5.,0+&+)&.(-+)&.&3+)).&4%,5+61.<&;.6.&(9-%61+6%)&0%91C%6.DE%)7F&G%)).&H+6/.<&-.,-+&+)&/+-1A+)
-I*,1*+)&.;6%)%,-.0+)&;%9.&6%*+66%,-%<&C%/&*+/+&.&H(,0./%,-.D2+&J(6101*.<&,2+&)2+&H(,0./%,-+)&)(H1*1-%)&;.6.&6%H+6/.&0.
0%*1)2+&0%&5.C191-.D2+<&H1*.&%A10K,*1.0+&.)&.DE%)&*+66%-.)&0+&*+,0(-+6&0+&*%6-./%&,+&.9*.,*%&0.&;6+;+)-.&/.1)&A.,-.J+).&%
%H1*1%,-%&;.6.&.0/1,1)-6.D2+<&6.L2+&;%9.&'(.9&C()*./+)<&.-6.AI)&0%&(/&%:*%))+&0%&61B+6<&H(,0./%,-.D2+&9MB1*.&J(6?01*.
%/&&0+1)&;.6%*%6%)&-I*,1*+)&%&(/&;.6%*%6&J(6?01*+<&&6%)-.,0+&*9.6+<&'(%&+&6%*+66%,-%<&,2+&*+/;6+A+(&1,-%16.&*.;.*10.0%
-I*,1*.&&+;%6.*1+,.9&;.6.&*(/;61/%,-+&0.&*+,-6.-.D2+&.9/%J.0.&;+6&%)-.&N+6-%&O9%1--+6.97&=&6%*+66%,-%&.9%B.&)(;+)-./%,-%
,2+&-%6&+C)%6A.0+&.J(,-.0.&0%&0+*(/%,-+)&;%9.&6%*+6610.<&&%:1B10+)&&,+)&1-%,)&P7QR7S&B<&%&QR7T7&U&0%&H@*19&;%6*%;D2+<
'(.,-+&.+&0+*(/%,-+&6%9.-1A+&.+&1-%/&P7QR7S&9%-6.&FBF<&&+&.;+,-./%,-+&0%&H+6/.&%'(1A+*.0.<&;+1)&,2+&%:1)-%&.&8%))+.
>(6?01*.&0%&V(,1*?;1+)&,+&GW4XYWXZ&[OGOY=\<&)1/;9%)&9%1-(6.&0.&N+,)-1-(1D2+&[%0%6.9&]ŶQPP_<&*+,)%'(%,-%/%,-%&,2+
A1)(.91L./+)&,.&*%6-102+&4WN=[<&A7&%A%,-+&)%1&,̀&RTPSTaT7&b%))%&;+,-+<&.))%A%6.&.&6%*+6610.<&*+;1.,0+&.&(/.&;.)).B%/
0.)&*+,-6.66.LE%)&0%&6%*(6)+<&*+,)1B,.0.c&&F41,*%6./%,-%<&,2+&%,*+,-6./+)&)%'(%6&;.9.A6.)&;.6.&1,H+6/.6&.&Y%*+6610.&'(%
;%9+&H.-+&0+&G1)-61-+&[%0%6.9&,2+&;())(16&/(,1*?;1+)<&.)&%/;6%).)&)%01.0.)&,%)-.&d,10.0%&0.&[%0%6.D2+&)1/;9%)/%,-%&,2+
;())(%/&N%6-102+&b%B.-1A.&0%&GIC1-+)&V(,1*1;.1)<&*+,-(0+<&%)-.)&,2+&)2+&1)%,-.)&0%&-61C(-+)&/(,1*1;.1)<&;+1)&*+/+
;+0%/+)&*1-.6&*+/+&%:%/;9+&+&*)+&0.&;6%)-.D2+&0+)&)%6AD+)&%/&-%9.<&+)&-61C(-(-+)&/(,1*1;.1)&)%62+&6%*+9510+)&;.6.&+
/(,1*1;1+&+,0%&+&)%6A1D+&)%6@&;6%)-.0+&%&)%62+&6%-10+)&%&6%;.)).0+)&;%9+&e6B2+&-+/.0+6&0+&)%6A1D+F7&&=&H(,0./%,-.D2+&0.
,2+&.;6%)%,-.D2+&0%&;6+;+)-.&.J()-.&;%9.&6%*+6610.<&1-%/&QR7T<&&-./CI/&,2+&B(.60.&9MB1*.&J(6?01*.<&*+,)10%6.,0+&+&-%+6&0.)
/%,).B%,)&0+&;6%B+%16+&%&.&*+,)%'(K,-%&J(,-.0.&0+&0+*(/%,-+&;%6-1,%,-%&%:1B10+&,+&1-%/&%/&'(%)-2+<&%/&-%/;+&5@C19&%
.-6.AI)&0%&.-+&0%&*+,A+*.D2+&0%&;6+;+)-.&.J()-.0.&NZV8Y=4bOX<&*+,)1B,.0+&-+0+)&+)&6%B1)-6+)&=X=&86%B2+&f_̂SRSR<
%A%,-+&RTPSTPg&h6%B1)-6+)&*+,A%6).D2+&&A16-(.9&F*5.-Fi<&)%/;6%&+C)%6A.,0+&%&*(/;61,0+&*+/&.)&+61%,-.DE%)&+CJ%-1A.)&0+
O01-.9<&\%B1)9.D2+&0+&86%B2+&O9%-6j,1*+<&\%B1)9.D2+&)(C)101@61.&%&+61%,-.DE%)&0+&X61C(,.9&0%&N+,-.)&0.&d,102+7&37&=*+602+&,̀
SSTk̂SRQf&89%,@61+<&&+,0%&0%-%6/1,.&'(%&+&91*1-.,-%&0%A%&.*+/;.,5.6&+&*5.-&A16-(.9&0+&)1)-%/.<&,+&*.)+&%/&%;?B6.H%<
;+0%/+)&%,-%,0%6&'(%&,2+&H+1&+&*.)+&0.&6%*+66%,-%7&8%9+&%:;+)-+<&*+/&)(;+6-%&%/&;6+,(,*1./%,-+)&-I*,1*+)&&%&>(6?01*+)
.'(1&6%1-%6.0+)&&,2+&A1)9(/C6+&.&;+))1C1910.0%&0%&6%*+,)10%6.6&.&0%*1)2+&0%&5.C191-.D2+&0.&%/;6%).&YW]=\&\ZN=GZY=&GO
3OlNd\Z4&\XG=7&WWWm&GONW4nZ&GZ&8YOoZOWYZ7&N+,5%*%/+)&0+&YONdY4Z&WbXOY8Z4XZ&;.6.&,%B.6&;6+A1/%,-+&.)&6.LE%)
0+&Y%*+66%,-%<&/.,-%,0+&.&0%*1)2+&0%&.*%1-.D2+&%&5.C191-.D2+&0%&;6+;+)-.&.;6%)%,-.0.&&;%9.&OV8YO4=&YW]=\&\ZN=GZY=
GO&3OlNd\Z4&\XG=<&&Y%B1)-6+&.1,0.<&*+,)10%6.0+&.&,%*%))10%&0%&.B(.60.6&+&&-I6/1,+&9%B.9&0%&*j/;(-+&0%&01.)&&;.6.
;(C91*.D2+&,+&4W4XOV=&NZV8Y=4bOX<&1,1*1.9/%,-%<&01);+),1C191L.6%/+)&.&;6%)%,-%&0%*1)2+&,+&)1-%&Z[WNW=\&GO4X=&NZYXO
O\OWXZY=\<&%&,+&./C1%,-%&NZV8Y=4bOX&6%B1)-6.6%/+)&&+&6%)(/+&0.&;6%)%,-%&0%*1)2+<&6+-1,.c&=3W4Z&8YOonZ&f_̂SRSR
%A%,-+&)%1&,̀&7&NZb4WGOY=bGZ&pdO&Z&4W4XOV=&bnZ&8OYVWXO&=&8d]\WN=qnZ&bZ&N=V8Z&GONW4nZ&GZ&8YOoZOWYZ<
=bXO4&GZ&NZV8dXZ&[Wb=\&GO&8Y=rZ4<&YOoW4XYZ<&=WbG=<&ObN=VWbs=VZ4&t&dbWG=GO&4\N&8=Y=&GW48ZbW]W\Wr=Y&=
8YO4ObXO&GONW4nZ&&=+&H1,.9<&0%;6%%,0%m)%&0.&\%B1)9.D2+&0+&86%B2+&O9%-6j,1*+<&&O01-.9&f_̂SRSR&XYÔ=\<&'(%&+&;6%B+%16+<
0%A%6@&%,*./1,5.6&+)&6%*(6)+&1,-%6;+)-+&;.6.&.;6%*1.D2+&0+&/I61-+&6%*(6).9&u&=(-+610.0%&s1%6.6'(1*./%,-%&4(;%61+67&
Y%);%1-+)./%,-%7&8YOoZOWYZ&Z[WNW=\&XYÔ=\

v
wxyz{|

Certidão COMPRASNET DECISÃO PREGOEIRO (0792906)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 985



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

 

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
Srª Chefe SLC
 
Torno sem efeito o evento sei nº 0792906, razão

pela qual solicito a divulgaçáo da DECISÃO DE RECURSO
PREGOEIRO PE 68/2020 no site oficial desta Corte Eleitoral.

EVENTO SEI Nº 0792918
Agradeço antecipamente.
 
Pregoeiro ofical TREAL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 23/10/2020, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792914 e o código CRC 161D229C.

0010887-75.2019.6.02.8000 0792914v1
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$

$%&'()*+,-./-+/+/0.12,32+.
0
45647489:;;<=>0;?@0A4;4=BC?DCA>?0E?4;<A48940A>09?<BF8C70?4D<>8C70474<9>?C70A40C7CD>C;0?4G4?H86<C;2
E?>64;;>0CA=<8<;9?C9<I>08J0./33KLKM@+/.N@1@/+@3///0>BO49>20E?4DP>04749?Q8<6>08J013-+/+/@09?C8;E>?940A4
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VSST[VdXYef_0\_0ST]_SSTXZT0YZSỲo[0\Y0[Td̂VXZT0W_ZV̀Yef_20<8948RP>0A40?46F?;>0CE?4;489CA>0E47>07<6<9C894
?46>??489420{=C8<G4;9C=>;0<8948RP>0A40?46>??4?04=0GC640A408>;;C0A4;67C;;<G<6CRP>bOC0�F40>0C94;9CA>
CE?4;489CA>0C948A4F0E748C=48940C;045<DH86<C;0A>0<94=0N@./@,@.0C0A>04A<9C704b0C<8ACb4=0GC640AC
A467C?CRP>0A40I4864A>?0A>07<6<9C8940?<BC707>6CA>?Cb0E>?0A4;6F=E?<=489>0A>;0<948;0N@./@+0d0T0./@K0A>
4A<9C7b06>8G>?=406>=E?>IC?4=>;04=;4A40A40?46F?;>@0CE?>I4<9C=>;0EC?C0;>7<6<9C?0A<;E>8<B<7<�CRP>0A>
EC?464?09�68<6>0O�0;>7<6<9CA>0I<C04=C<7@{0<<0L0AY0YXlUV[T0\_0?T]̂S[_0>0aSVWTVS_0a_XZ_0Yk_S\Y\_0XY0W_ZV̀Yef_0a_[[̂V
]̂Xj_0TWVXTXZTWTXZT0Zo]XV]_b0_̂0[TxYb0W_ZV̀_0\Y0STxTVef_0\_0YZT[ZY\_0\T0m̂YUVcV]Yef_0Zo]XV]Y0\Y0ST]_SSTXZTb0SYnf_0aTUY
m̂YU0k̂[]YW_[0_0ŶzyUV_0\Y[0FXV\Y\T[0\T[ZY06_SZT04UTVZ_SYU0]_W0]YaY]V\Y\T0\T0YaST[TXZYS0aYST]TS0]_SSTUYZ_0Y_0_kxTZ_
YZY]Y\_b0[Td̂TW0_[0aYST]TST[b0YXTz_[0Y_0ES_]@C\W0XJ0./33KLKM@+/.N@1@/+@3///b0T̀TXZ_[0YkYVz_0VX\V]Y\_[20.J
E?>8F86<C=489>09�68<6>0F8<ACA409<-;E7>D0?4;E>8;�I470E47C047CB>?CRP>094?=>0A40?4G4?H86<C0tEFB7<6CA>
8C0:894D?C08C0;4;;P>0E?4DP>013-+/+/-0ACAC0C0A4I<AC0EFB7<6<ACA40A>0C9>b0\_][@0CZY0ESTdf_0130T̀TXZ_0XJb0.J
aS_X̂ X]VYWTXZ_0Zo]XV]_b0CXTzY\_0Y_0aS_]T\VWTXZ_0Y\WVXV[ZSYZV̀_0./33KLKM@+/.N@1@/+@3///09?4-C7@0AY\Y0Y0VXZTVSY
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
À Assessoria Jurídica da Presidência para análise e

manifestção acerca do expediente da lavra do Sr. Pregoeiro de
vento SEI n. 0792918.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 27/10/2020, às 16:45, 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
0792958 e o código CRC 54CD9136.

0010887-75.2019.6.02.8000 0792958v1
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26/10/2020 Pregões 2020 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019/view 1/1

Número 68/2020
SEI 0010887-75.2019.6.02.8000

Data: 14/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para
apuração, cabinas de votação, bem como o fornecimento de envelopes, conforme
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ R$ 1.248.726,54 
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Planilha de Formação de Preços
Aviso 

Publicação no Portal da Transparência (0794949)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 991

https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_682020_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/09/2020&jornal=530&pagina=101
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_682020_planilha.ods
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_682020_aviso.pdf
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àb̀ c̀defgghijkglmkǹ g̀ ioplqpnjlkrl̀ ghǹ dèknjkelhosdpckl̀ qhjdpck̀c̀hejlpckǹ kpcpqjpg

l̀ t̀ludbhpgv
rljb̀ ggjkpnihdhgelpehwjkdxkyz{{|}|~m�zy�m�mz�m{zzz
jo�̀ejvkrl̀ q�jk̀c̀el�dhbjkdxk�{��z�zmkelpdgrljlèkǹ ksldpgk̀c̀el�dhbpgmkprl̀ g̀ dep��jkl̀ bslgjm
ìrl̀ gpkl̀ bjll̀ dèvk�bkpdnlpǹ kelpdgrjlè k̀hl̀ ch
ìrl̀ gpkl̀ bjllhnpvklhopckcjbpnjlpkǹ kẁ fbscjgkcenp

h}kr��������������
e����}��k��kl������kp�������������k����������k����k���������k�bkpdnlpǹ kelpdgrjlè k̀hl̀ ch�k���k����������k��
�̀����k�{��z�z}kel̀ �pc�k����������k����k����������k��k��������k�kr�����k̀����������k������k���k��k���������
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��¢��k����k¡���k���k�������k��k���������k�������k�k�£����k��k�������k��k�����k���k��¢¤��k������������k���������
�����k����������k��k������k�¥������k����������}��v
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����k��k�������k�k�� ����k������k��k��������k���k������������k���������k©������������k���������������
�������������k���������k�k���������«�k�����k������k�k����k������k���������k��k��������k�k��¦����k�£����k���������
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���������������k���k������¤��k��k�������k����k�������k���k�������k�k��������k���k������������k���������
©������������k���������������k�������������k���������k�k���������«�k������������k�������k�k�������������k��kebs
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���������}��k��k��������k����������v
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£k������k����������k�k��������k��k��������k�������k����k��������}����k�k���������������k��k���¢��k���¡�����k����
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d����k��������k����k�����������k�k������������k��k����������k�����£�k��k��������k���������v
hdèd��jkǹ kl̀ bslgjkprl̀ g̀ depnjkr̀cjkchbhepdèkl̀ bjll̀ dèvk°ipdht̀gepijgkhdèd��jkǹ
l̀ bjll̀ lk̀iktpb̀ kǹ kdjggpkǹ gbcpgghthbp��j��pḱ s̀ kjkpègepnjkprl̀ g̀ depnjkpèdǹ skrc̀dpì dè
pgk̀ ahqudbhpgknjkhèik�myzm§mykpknjk̀ nhepck̀ �kphdnp�̀iktpb̀ knpkǹ bcplp��jkǹ kẁ db̀ njlknj
chbhepdèklhopckcjbpnjlp�krjlkǹ gbsirlhì dejknjgkhèdgk�myzm�k�k�kyzm|knjk̀ nhepc�kbjdtjlì
bjirljwpl̀ ijgk̀ig̀ ǹ kǹ kl̀ bslgjmkprljẁ hepijgkrplpkgjchbheplknhgrjdhohchµp��jknjkrpl̀ b̀ l
e¶bdhbjk�·kgjchbhepnjkwhpk̀iphcm°

hhk}knpkpd·chg̀ knjkl̀ bslgj
jk��������k�����k��������k��k���������k������k�����k�������������k�£������k��k����k������k��k�������k��
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K:35CB378s7eecrkeb|v7y?98<5=3V738C97C9E95S=867WF9737?=:=E68E97C9D976:3S>68X65737:X6E7D=5EF6?7C37;=;E9S6V783
:6;379S79>̀R56I9V7>3C9S3;798E98C957WF978B37I3=737:6;37C6759:35598E9H
y9?379U>3;E3V7:3S7;F>35E979S7>538F8:=6S98E3;7EG:8=:3;797zF5̀C=:3;76WF=759=E956C3;78B37D=;?FS453767>3;;=4=?=C6C9
C9759:38;=C9565767C9:=;B37C97X64=?=E6AB37C679S>59;67P~iKt7tMLKQMPK7Qm7xm�LqtMj7tOQKH

~~~_7QmL~j�M7QM7yPmYMm~PMH

y9?379U>3;E3V7:38X9:9S3;7C37PmLqPjM7~NOmPyMjOM7>656789R657>53D=S98E376;756@̂9;7C37P9:35598E9V7S68E98C376
C9:=;B37C976:9=E6AB3797X64=?=E6AB37C97>53>3;E676>59;98E6C67>9?67m]yPmjK7P~iKt7tMLKQMPK7Qm7xm�LqtMj7tOQKV7
K37I=86?V7C9>5998C9_;97C3765EH7usV7=8:H7~xV7C37Q9:H78s7hHfhbkbhV7:k:7=E9S7||Hr7mC=E6?7e|keb|w7OPmkKtV7WF973
>59R39=53V7C9D95<798:6S=8X6573;759:F5;37=8E95>3;E37>65676>59:=6AB37C37SG5=E3759:F5;6?7T7KFE35=C6C9
�=9565WF=:6S98E97jF>95=35H7
Q9:=;B37>F4?=:6C67837y35E6?7C67O568;>65p8:=67OPmkKtV797LM]yPKjNmOH7

P9;>9=E3;6S98E9H
yPmYMm~PM7M}~L~Kt7OPmkKt

7 ������

Publicação COMPRASNET DECISÃO PREGOEIRO (0795225)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 994



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 : 0010887-75.2019.6.02.8000
INTERESSADO : JCP Andrade Transportes EIRELI

ASSUNTO :
Pregão Eletrônico nº 68/2020. Contratação de
empresa para transporte de urnas eletrônicas.
Recurso administrativo. Parecer.

 

Parecer nº 2057 / 2020 - TRE-AL/PRE/AJPRES

 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de ecurso administrativo impetrado pela

empresa JCP Andrade Transportes EIRELI, inscrita no CNPJ sob
número 23.046.325/0001-00, contra a decisão do pregoeiro que a
desclassificou e declarou a empresa Ribal Locadora de Veículos
LTDA vencedora do Pregão Eletrônico nº 68/2020, referente à
contratação de empresa para transporte de urnas eletrônicas.

 
O recorrente ofereceu suas razões (0790538), alegando

que atendeu a capacidade operacional exigida no edital do Pregão, a
qual estaria demonstrada no atestado de capacidade técnica.

 
Também ressaltou a necessidade de se obedecer

estritamente os critérios contidos no Edital, não sendo possível ir
além das condições ali estatuídas, sob pena de violação ao princípio
da vinculação ao instrumento convocatório.

 
Ademais, afirmou que a recorrida teria sido habilitada

mesmo diante da ausência de atendimento às condições
estabelecidas no Edital, sendo que, por esse motivo, não se teria
respeitado a igualdade de tratamento entre os licitantes.
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Nesse sentido, aduz que a recorrida não teria

apresentado a comprovação de regularidade fiscal correspondente a
tributos municipais, tampouco teria ofertado sua proposta - contendo
a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares -
após a homologação, disponibilizando-a na internet.

 
Ao final a empresa recorrente requereu a anulação da

decisão que a desclassificou, fazendo retornar a sua colocação e
classificação.

 
A Ribal locadora de veículos ofereceu suas contrarrazões

(0791218), informando que, por ser sediada no Distrito Federal, não
possui certidão negativa de débitos municipais - apesar de não ser
isenta de tributos municipais, que serão recolhidos para o município
onde os serviços serão prestados.

 
Com relação à entrega da proposta, registrou que a

mesma está registrada na ata do pregão, nas mensagens da sessão
pública.

 
Informou que a recorrente não demonstrou possuir

capital social de R$ 124.872,65 (cento e vinte e quatro mil oitocentos
e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), descumprindo,
desse modo, o item 9.10.4.1 do Edital.

 
Também alegou que a empresa recorrente não

demonstrou possuir a expertise necessária para a execução do
serviço, a qual não ficou comprovada no atestado técnico
apresentado.

 
A Seção de Provisão e Logística de Equipamentos

Eleitorais manifestou-se sobre o recurso impetrado (0792118),
registrando que a recorrente "não apresenta, s.m.j., tal comprovação,
que contemple, em um mesmo dia, entregas em pelo menos 412
locais com endereços distintos, limitando-se ao termo 'capacidade
operacional para', que trabalha no campo da hipótese".

 
De tal maneira, concluiu a manifestação apontando que,

conforme já havia sido declarado anteriormente (0786450), o
atestado não atende à exigência contida na habilitação técnica.
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Em seguida, o Pregoeiro solicitou (0792140) um

pronunciamento técnico da Assessoria-Jurídica da Diretoria-Geral a
respeito do recurso administrativo apresentado.

 
Ofereceu-se o Parecer nº 2024 (0792285), no sentido de

que a empresa recorrente não logrou êxito ao tentar demonstrar que
atendia aos critérios técnicos exigidos no Edital.

 
Por esse motivo não se poderia chegar à conclusão de

que a decisão impugnada possui mácula, considerando que foram
obedecidos o princípio da vinculação ao edital e o critério do
julgamento objetivo.

 
Por sua vez, o pregoeiro conheceu (0792800) o recurso

interposto, mas negou-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão
de aceitação e habilitação da proposta apresentada pela Ribal
locadora de veículos LTDA. 

 
Em seus fundamentos, explicou que a alegação de

existência de irregularidades na apresentação de documentos, de
parte da recorrida, não é procedente. Ademais, com base em 2 (dois)
pareceres técnicos e 1(um) parecer jurídico, afirmou que a
recorrente não demonstrou a capacidade técnica operacional,
conforme exigido no Edital.  

 
Após a divulgação da decisão do Pregoeiro e o

cumprimento das demais formalidades
(0792918, 0794949 e 0795225), vieram os autos a esta unidade
consultiva, para pronunciamento.

 
Era o que havia de essencial a ser relatado.
 
Inicialmente, registre-se que é mister a observância do

princípio da vinculação ao ato convocatório, nos casos de decisões
em procedimentos licitatórios.

 
Como esclareceu Marçal Justen Filho,
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A autoridade administrativa dispõe da faculdade de
escolha, ao editar o ato convocatório. Porém, nascido
tal ato, a própria autoridade fica subordinada ao
conteúdo dele. Editado o ato convocatório, o
administrado e o interessado submetem-se a um modelo
norteador de sua conduta. Tornam-se previsíveis, com
segurança, os atos a serem praticados e as regras que
os regerão. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei
de licitações e contratos administrativos, 16ª ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 85.

 
O postulado é adotado pelos Tribunais, negando-se a

habilitação dos concorrentes que não apresentarem os requisitos
estipulados no edital de licitação, como se verifica abaixo, em julgado
do Supremo Tribunal Federal:

 
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA
FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO.
PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o
licitante apresenta sua proposta financeira sem
assinatura ou rubrica, resta caracterizada, pela
apocrifia, a inexistência do documento. 2. Impõe-se,
pelos princípios da vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento objetivo, a
desclassificação do licitante que não observou
exigência prescrita no edital de concorrência. 3. A
observância ao princípio constitucional da
preponderância da proposta mais vantajosa para o
Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas
válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo
como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade.
4. É imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante
na sua proposta financeira, sob pena de a
Administração não poder exigir-lhe o cumprimento da
obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao
recurso. (RMS 23640/DF).
 

A mesma interpretação foi assumida em julgados do
Superior Tribunal de Justiça, como se exemplifica abaixo:

 
ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO
CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem entendeu
de forma escorreita pela ausência de cumprimento do
requisito editalício. Sabe-se que o procedimento
licitatório é resguardado pelo princípio da vinculação
ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei n.
8.666/93. Tal artigo veda à Administração o
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descumprimento das normas contidas no edital. Sendo
assim, se o edital prevê, conforme explicitado no
acórdão recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da
publicação no Diário Oficial da União do registro do
alimento emitido pela Anvisa", este deve ser o
documento apresentado para que o concorrente supra
o requisito relativo à qualificação técnica. Seguindo tal
raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação
- protocolo de pedido de renovação de registro - que não
a requerida, não supre a exigência do edital. Aceitar
documentação para suprir determinado requisito, que
não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em
detrimento de outros, o que feriria o princípio da
igualdade entre os licitantes. (REsp 1178657).

 
Paradoxalmente, o recorrente lança mão de argumento

relacionado ao tema acima exposto, na tentativa de justificar a tese
de que não deveria ter sido desabilitado, sendo que o motivo de ter
sido preterido foi precisamente o fato de não ter comprovado
suficiente capacidade técnica para o serviço licitado.

 
Com efeito, o Pregoeiro foi bastante diligente, ao solicitar

três manifestações técnicas atinentes à análise do atestado de
qualificação técnica entregue pela empresa.

 
Em todos os pronunciamentos

(0786450, 0792118 e 0792285, sendo que o último corresponde a
Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral), ficou
registrada a opinião de que a empresa recorrente não comprovou
possuir capacidade técnica para a realização de entregas, em um
mesmo dia, em 412 (quatrocentos e doze) locais com endereços
distintos.

 
Prosseguindo, ainda levando-se em consideração a

necessidade de vinculação ao edital, chega-se à conclusão de que,
a contrario sensu, não se pode desabilitar aqueles concorrentes que
apresentaram todos os requisitos estipulados no instrumento de
convocação do Pregão Eletrônico, sob pena de desobediência ao
princípio em comento.

 
Ora, o vencedor do certame tratado neste feito

demonstrou todos os requisitos exigidos no edital de referência,
sendo portanto regular a decisão de classificação atacada.

 
Isso, porque as alegações do recorrente de que teria
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a empresa impugnada desobedecido os itens 9.10.2 e 10.7 do
Edital são improcedentes, respectivamente, porque não há certidão
de débitos municipais no Distrito Federal e devido ao fato de que a
proposta da recorrida foi devidamente entregue, como se observa na
ata do Pregão Eletrônico.

 
Ao final, não subsistem razões para o provimento do

recurso administrativo apresentado.
 
Esta unidade ratifica integralmente o que foi assentado

pelo pregoeiro, em sua manifestação (0792800), com a opinião de
que deve ser mantido o resultado do Pregão Eletrônico nº 68/2020,
conforme registrado na Ata da Sessão Eletrônica, para manter a
empresa Ribal locadora de veículos LTDA como habilitada e
vencedora do processo licitatório.

 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica sugere a Vossa

Excelência que, ao apreciar o recurso administrativo em
tela, seja negado o seu provimento.

 
É o parecer. À consideração superior.
 
Davi Antônio Gouvêa Costa Moreira 
Analista Judiciário - Assessor Jurídico da Presidência
 

Documento assinado eletronicamente por DAVI ANTÔNIO GOUVÊA COSTA MOREIRA,
Assessor Jurídico, em 29/10/2020, 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
0795748 e o código CRC 816F18AB.

0010887-75.2019.6.02.8000 0795748v15
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PROCESSO : 0010887-75.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO DE ELEIÇÕES

ASSUNTO : Pregão eletrônico nº 68/2020. Transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação e fornecimento de
envelopes. Recurso administrativo. Desprovimento.

 

Decisão nº 2615 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 

Nos autos, analisa-se recurso interposto pela empresa
JCP Andrade Transportes EIRELE, CNPJ nº 23.046325/0001-00, que
busca infirmar decisão de sua desclassificação exarada pelo Senhor
Pregoeiro, gerando, por consectário, a indicação da empresa Ribal
Locadora de Veículos LTDA como vencedora do Pregão Eletrônico nº
68/2020 que, nos termos do Edital nº 59/2020, teve por objeto “… a
contratação de empresa para transporte de urnas eletrônicas,
envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como o
fornecimento de envelopes, conforme especificações e condições
assentadas neste edital e seus anexos.”.

A empresa recorrente, em razões de recurso (0790538),
insurge-se em face da sua desclassificação decorrente da
inadequação do seu atestado de capacidade técnica, que não ratifica
a qualificação exigida pelo edital. A alegação de que se valeu a
recorrente foi a de infirmar a metodologia utilizada para a referida
aferição.

Reafirmando a sua plena adequação às condições
editalícias, bem como invocando a necessidade de que fossem
observadas as regras consolidadas naquele documento de forma
isonômica, pontou que, quanto à vencedora e ora recorrida, empresa
Ribal Locadora de Veículos LTDA, tal empresa não estaria, em
verdade, adequada às condições da seletiva posto que, no seu
entender, não haveria a comprovação de regularidade fiscal relativa
a tributos municipais, bem como seria a proposta apresentada
posterior à homologação. Por isso, solicitou a anulação de sua
desclassificação e, por conseguinte, o retorno à disputa.

Por sua vez, a vencedora e ora recorrida, empresa Ribal
Locadora de Veículos, registrou contrarrazões (0791218) aludindo
que a ausência da certidão negativa de tributos municipais decorre
da localização da sua sede, no Distrito Federal, embora o
recolhimento venha a ocorrer na unidade federativa de prestação dos
serviços, bem como que a proposta de sua autoria encontra-se
registrada na ata do pregão.

No que diz respeito à recorrente, apontou que não logrou
comprovar o capital social nem a expertise necessária à execução do
serviço, o que inviabilizaria qualquer possibilidade de sua
participação no processo.

Para a regular instrução dos autos, o Senhor Pregoeiro
solicitou intervenções sucessivas da Seção de Provisão e Logística de
Equipamentos Eleitorais, responsável pelo Termo de Referência, que
se manifestou (0792118) pela não comprovação, por parte da
recorrente, da capacidade operacional exigida.

A seguir, a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
demanda, ofertou parecer (0792285) indicando que a recorrente não
demostra a sua adequação às condições gerais para a contratação.

Com isso, o Senhor Pregoeiro exarou decisão (0792800)
conhecendo e desprovendo o recurso interposto para, a seguir,
aceitar e habitar a proposta apresentada pela empresa Ribal
Locadora de Veículos LTDA.

Recebidos os presentes autos nesta Presidência,
seguiram à análise e manifestação da Assessoria Jurídica que, em
parecer (0795748), sugeriu a confirmação da decisão do senhor
pregoeiro.
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É a breve síntese fática.

 

 

Após a devida análise da instrução destes autos, constato
que o Senhor Pregoeiro atuou com sólida base técnica e jurídica para
a edição do seu entendimento.

É fato que, conforme o entendimento doutrinário e os
precedentes judicais colacionados pela Assessoria Jurídica desta
Presidência, a elaboração do edital e prerrogativa da Administração,
que adotará os critérios que deverão nortear a evolução do certame e
terá o condão de submeter todos os envolvidos, inclusive a
autoridade administrativa respectiva.

Nesse ponto, entendo contundente as inferências da
Assessoria Jurídica, cujo essencial excerto faço consignar a seguir:

 

“Prosseguindo, ainda levando-se em
consideração a necessidade de vinculação ao
edital, chega-se à conclusão de que,
a contrario sensu, não se pode desabilitar
aqueles concorrentes que apresentaram todos
os requisitos estipulados no instrumento de
convocação do Pregão Eletrônico, sob pena de
desobediência ao princípio em comento.
Ora, o vencedor do certame tratado neste feito
demonstrou todos os requisitos exigidos no
edital de referência, sendo portanto regular a
decisão de classificação atacada.
Isso, porque as alegações do recorrente de que
teria a empresa impugnada desobedecido os
itens 9.10.2 e 10.7 do Edital são
improcedentes, respectivamente, porque não
há certidão de débitos municipais no Distrito
Federal e devido ao fato de que a proposta da
recorrida foi devidamente entregue, como se
observa na ata do Pregão Eletrônico.
Ao final, não subsistem razões para o
provimento do recurso administrativo
apresentado.”.

 

Para todos os efeitos, prevalecem, para reger o processo
de contratação, as regras que foram aprovadas, publicizadas e que
permanecem incólumes, já que não houve impugnação por qualquer
das concorrentes.

Por esse paradigma, resta evidente que a recorrente não
está adequada aos requisitos que foram legalmente estipulados. Tal
dedução é consectário dos opinativos que constam dos autos e que,
embora vergastados pela recorrente, não houve, por parte dessa
empresa, a apresentação dos elementos necessários a infirmar a sua
inadequação aos requisitos, sendo o instrumento recursal veículo de
mera irresignação.

Tudo posto, e ante a ausência de elementos que sejam
capazes de conduzir o entendimento de força diversa, conheço do
recurso para, tão só, negar-lhe seguimento. Disso decorrendo a
incidência, aos autos, dos artigos 13, inciso V, e 45, ambos do
Decreto nº 10.024/2020, adjudico o objeto e homologo o presente
procedimento licitatório para que, enfim, gere os correspondentes
efeitos.

Direcionem-se os autos, por fim, à Secretaria de
Administração para a ciência dos interessados e adoção das
providências necessárias à sua evolução.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 29/10/2020, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?

Decisão 2615 (0797001)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 1002



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0797001 e o código CRC 0098BD84.

0010887-75.2019.6.02.8000 0797001v2
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico

Nº 00068/2020

Às 16:26 horas do dia 29 de outubro de 2020, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00068/2020,
referente ao Processo nº 0010887-75.2019, a autoridade competente, Sr(a) JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, ADJUDICA
aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento.

**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação.

Resultado do Julgamento de Recursos

Item: 1
Descrição: Transporte Rodoviário - Cargas / Encomendas
Descrição Complementar:  Contratação de empresa para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração,
cabinas de votação, bem como o fornecimento de envelopes, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.248.726,5400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 728.000,0000 .

Visualizar Recurso do Item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Redução de Prazo
de Registro de

Recurso

21/10/2020
17:10:22

Redução de Prazo de Registro de Recurso. Realizada a redução do prazo limite para
registro de Recurso com a seguinte justificativa: Adiantamento de prazo
contrarrazões de recurso, de acordo com a aquiescência do recorrido

Adjudicado
29/10/2020
16:26:04

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS
LTDA, CNPJ/CPF: 07.605.506/0001-73, Melhor lance: R$ 728.000,0000, Motivo:
Decisão nº 2613 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP - PA

Fim do documento

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/TermoJulg.asp?prgCod=876323&...

1 of 1 29/10/2020 16:29
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00068/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento

Quantidade Critério de Valor
(*)

Valor Unitário Valor Global

1 Transporte  Rodoviário
-  Cargas  /
Encomendas

Unidade 1 R$ 1.248.726,5400 R$
728.000,0000

R$ 728.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proposta de preços para a serviço  de transporte de urnas eletrônicas, envelopes para
apuração, cabinas de votação, bem como o fornecimento de envelopes, tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão de
Eleições desta Corte, destinados à realização  das Eleições Municipais 2020, observando  as condições e especificações do  Edital do
Pregão Eletrônico 68/2020 e seus anexos.

Total do Fornecedor: R$
728.000,0000

Valor Global da Ata:
R$

728.000,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar

Firefox http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?...

1 of 1 29/10/2020 16:30
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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.
Os documentos 0797210 e 0797213 devem ser

desconsiderados, posto que substituídos conforme segue
nestes autos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/10/2020, 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
0797286 e o código CRC 11D9A849.

0010887-75.2019.6.02.8000 0797286v1
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico

Nº 00068/2020

Às 17:33 horas do dia 29 de outubro de 2020, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00068/2020,
referente ao Processo nº 0010887-75.2019, a autoridade competente, Sr(a) JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, ADJUDICA
aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento.

**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação.

Resultado do Julgamento de Recursos

Item: 1
Descrição: Transporte Rodoviário - Cargas / Encomendas
Descrição Complementar:  Contratação de empresa para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração,
cabinas de votação, bem como o fornecimento de envelopes, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.248.726,5400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 728.000,0000 .

Visualizar Recurso do Item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Redução de Prazo
de Registro de

Recurso

21/10/2020
17:10:22

Redução de Prazo de Registro de Recurso. Realizada a redução do prazo limite para
registro de Recurso com a seguinte justificativa: Adiantamento de prazo
contrarrazões de recurso, de acordo com a aquiescência do recorrido

Adjudicado
29/10/2020
16:26:04

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS
LTDA, CNPJ/CPF: 07.605.506/0001-73, Melhor lance: R$ 728.000,0000, Motivo:
Decisão nº 2613 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP - PA

Cancelamento de
Adjudicação

29/10/2020
17:27:50

Cancelamento individual da adjudicação da proposta. Fornecedor: RIBAL LOCADORA
DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.605.506/0001-73, Melhor lance: R$
728.000,0000. Motivo: Para retificar a publicação da Decisão da Autoridade
Competente.

Adjudicado 29/10/2020
17:33:52

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS
LTDA, CNPJ/CPF: 07.605.506/0001-73, Melhor lance: R$ 728.000,0000, Motivo: De
acordo com a Decisão nº 2615 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP, proferida nos autos do PA
0010887-75.2019.6.02.8000.

Fim do documento

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/TermoJulg.asp?prgCod=876323&...

1 of 1 29/10/2020 17:48
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00068/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento

Quantidade Critério de Valor
(*)

Valor Unitário Valor Global

1 Transporte  Rodoviário
-  Cargas  /
Encomendas

Unidade 1 R$ 1.248.726,5400 R$
728.000,0000

R$ 728.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proposta de preços para a serviço  de transporte de urnas eletrônicas, envelopes para
apuração, cabinas de votação, bem como o fornecimento de envelopes, tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão de
Eleições desta Corte, destinados à realização  das Eleições Municipais 2020, observando  as condições e especificações do  Edital do
Pregão Eletrônico 68/2020 e seus anexos.

Total do Fornecedor: R$
728.000,0000

Valor Global da Ata:
R$

728.000,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar

Firefox http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?...

1 of 1 29/10/2020 17:49
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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.
Remeto os autos ao Sr. Pregoeiro, para juntada da

lista de verificação e demais medidas cabíveis, inclusive
remessa do feito à ACAGE, para análise de conformidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/10/2020, às 18:14, 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
0797343 e o código CRC E17FBB6D.

0010887-75.2019.6.02.8000 0797343v1
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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: 15/10/2020 17:37:52 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA 
CNPJ: 07.605.506/0001-73 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 13/10/2020, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

07.605.506/0001-73

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: 13/10/2020
Selo digital de segurança: 2020.CTD.1RWU.JFFM.7XL6.6PIX.VCTA
*** 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

13/10/2020 13:48:59

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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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.605.506/0001-73

Certidão nº: 27242824/2020

Expedição: 15/10/2020, às 17:38:43

Validade: 12/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.605.506/0001-73, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão TRABALHISTA (0797785)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 1014



 

 

 
 
Ao 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020 
Processo: 0010887-75.2019.6.02.8000 

 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

A Empresa Ribal Locadora de Veículos Ltda, CNPJ nº 07.605.506/0001-
73, sediada no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, Quadra 14 
Conjunto 02 Lotes 01, 02 e 03, Brasília-DF por intermédio do Sócio Gerente, o 
Sr. Julio Torres Ribeiro Neto, CPF: nº 004.235.151-01 e RG nº 2.366.461/ SSP 
DF, declara, sob as penas da lei que: 
 

Em cumprimento ao artigo 3° da Resolução CNJ n° 07/2005, que não 
possui em seu quadro de funcionários ou que não contratará empregados que 
sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e 
de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a esse Tribunal. 
 

Brasília, 14 de outubro de 2020. 
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37408259449Usuário:

28/10/2020 15:25:42Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA Adimplente07605506
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 (0797832)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 1016



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 8747 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- ACAGE
 
OBJETO DO PREGÃO: TRANSPORTE DE URNAS- ELEIÇÕES
2020
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - 
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0776173

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada? X  

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS E EXECUÇÃO DO
OBJETO ANALISADA PELA UNIDADE REQUISITANTE, PARTE
INTEGRANTE DA PROPOSTA:

PROPOSTA: 0786739

CONFORMIDADE DA UNIDADE REQUISITANTE: 0787079

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

  OBJETO DO EDITAL NÃO CONTEMPLA
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8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

X  OBJETO DO EDITAL NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  DE ACORDO COM AS OBERVAÇÕES E DOCS. INDICADOS

ITEM 6 DO PRESENTE PATEL DE TRABALHO

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

BALANÇO PATRIMONIAL: 0786754

ANÁLISE E APROVAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL
ACAGE: 0786899

ATO CONSTITUTIVO EMPRESA: 0792761

DECLARAÇÃO NEPOTISMO: 0797792

CPF SÓCIO MAJORITÁRIO- CERTIDÕES TCU
CNJ 0792754;0792760

ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: 0786744; 0786746; 0786747; 0786752

CERTIDÃO FALÊNCIA/CONCORDATA/RECUPERAÇÃO
JUDICIAL 0797779

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME, SEGUINDO DETERMINAÇÃO DO
EDITAL E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  
SICAF CRC NÍVEL DE CREDENCIAMENTO 0792747

 

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

CERTIDÃO TRABALHISTA 0797785

 

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0797832
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18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0792749

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.3- Declaração de elaboração de independente
de proposta; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X CERTIDÃO CONJUNTA  TCU CNJ PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA 0797361

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992) X  CONFORME ITEM ANTERIOR

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   CONFORME REGISTRADO NO ITEM 10 DO PRESENTE PAPEL
DE TRABALHO

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X  CONFORME EDITAL

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X   

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0792795

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

X  0790537

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias? X  0790538

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

X  ATO CONTÍNUO AO ENCERRAMENTO DA SESSÃO, NO
AMBIENTE VIRTUAL COMPRASNET

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?  X

DECISÃO DO PREGOEIRO DEVIDAMENTE PUBLICADA NO
SISTEMA COMPRASNET E PORTAL TRANSPARÊNCIA TRE/AL, 
DADA A DEVIDA PUBLICIDADE DO ATO: 0795225;0794949

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias

X  DECISÃO DO PRESIDENTE TRE/AL 0797001
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úteis?

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

X  CONFORME ITEM ANTERIOR

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes? X  PUBLICIDADE DO ATO CONFORME ITEM 25 DO PRESENTE

PAPEL DE TRABALHO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve
a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

 X ADJUDICAÇÃO AUTORIDADE GESTORA TERMO DE
JULGAMENTO ANEXO AOS PRESENTES AUTOS 0797325

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  CONFORME ITEM ANTERIOR

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta. CONFORME ITEM 6 DO PRESENTE PAPEL DE
TRABALHO

 

Resultado Fornecedor - 0792793

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 30/10/2020, às 15:49, 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
0797840 e o código CRC 2EF8DAB3.

0010887-75.2019.6.02.8000 0797840v11
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PROCESSO :  0010887-75.2019.6.02.8000
INTERESSADO  : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Eleições 2020. Pregão Eletrônico n.º 68/2020. Transporte de urnas e mídias. 

 

Parecer nº 2093 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 68/2020

 

Objeto: Contratação de empresa para transporte de urnas
eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como
o fornecimento de envelopes, conforme especificações e condições
assentadas neste edital e seus anexos.
 
Licitante(s) vencedor(es): RIBAL LOCADORA DE VEICULOS
LTDA, CNPJ nº 07.605.506/0001-73, pelo melhor lance de R$
728.000,00 (setecentos e vinte e oito mil reais).

 
Trata-se de análise quanto à regularidade do

procedimento licitatório com base na lista de verificação a seguir,
estabelecida conforme Portaria da Presidência n.º 226/2018.

 
Feita a reserva de crédito para a aquisição objeto deste

processo (0736036).
 
Verificado o procedimento, corroborado pela lista de

verificação concernente à fase de seleção do fornecedor apresentado
pelo pregoeiro responsável (0797840), concluimos pela legalidade do
presente procedimento licitatório, realizado sob a modalidade Pregão
Eletrônico, regido pela Lei nº 10.520/2002, pelos Decretos nº
10.024/2019 e nº 8.538/2015, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666,
de 21/06/93, razão pela qual recomendamos o envio destes à
Diretoria-Geral para conhecimento e providências. 

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - ACAGE

 
 

De acordo.
À Diretoria-Geral.
 

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora-Chefe 
ACAGE

 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes à
análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,

na modalidade pregão eletrônico.
 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

Os comprovantes das publicações do
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1
Os comprovantes das publicações do
edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8, XIII,
“a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM
DOU (28/09/2020) - 0772784
TRE/AL (28/09/2020) - 0773429

 

2

O aviso contendo o resumo do edital foi
publicado nos meios previstos pela
legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:
 
Art. 20.  A fase externa do pregão, na
forma eletrônica, será iniciada com a
convocação dos interessados por meio da
publicação do aviso do edital no Diário
Oficial da União e no sítio eletrônico
oficial do órgão ou da entidade promotora
da licitação.
Parágrafo único.  Na hipótese de que
trata o § 3º do art. 1º, a publicação
ocorrerá na imprensa oficial do respectivo
Estado, do Distrito Federal ou do
Município e no sítio eletrônico oficial do
órgão ou da entidade promotora da
licitação.
 
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 20.

SIM
DOU (28/09/2020) - 0772784
TRE/AL (28/09/2020) - 0773429

3

Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias
entre a divulgação da licitação
(publicação do aviso do edital) e a
realização do certame?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art.25.

SIM
Publicação: 28/09/2020 (0772784)
Abertura das propostas: 14/10/2020 (0792795)

4

A ata de realização do pregão eletrônico
consta do processo e contém registro dos
licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos avisos,
esclarecimentos e impugnações, dos
lances ofertados na ordem de
classificação, da suspensão e do reinício
da sessão, se for o caso, da aceitabilidade
da proposta de preço, da habilitação, da
decisão sobre o saneamento de erros ou
falhas na proposta ou na documentação,
dos recursos porventura interpostos, das
respectivas análises e decisões e do
resultado da licitação?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XII,
alíneas “a” até “j”.

SIM 0792795, 0795225, 0797210, 0797213, 0797320 e 0797325

5

O ato de adjudicação e a publicação no
DOU constam do processo?
 
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM
Termo de Julgamento (0797325)
 
OBS.: a publicação no DOU será efetuado na próxima fase

6
O comprovante da publicação do
resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XIII,
alínea "c".

--
NÃO SE APLICA.
OCORRERÁ NA FASE DA HOMOLOGAÇÃO.

7

Os documentos necessários à habilitação
(originais ou cópias autenticadas por
cartórios competentes ou por servidores
da administração ou publicação em órgão
da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, X, e
Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII, combinado
com o art. 32.

 SIM

Certidão SICAF (0792747 - fl. 1)
Relatórios SICAF (0792747 - fls.3-7)
Certidão Justiça do Trabalho (0797785)
Certidão tributos estaduais/municipais (0792747 - fls.9)
Consulta consolidada TCU (0797361)
Situação do sócio majoritário (0792854 e 0792760)
Ato constitutivo empresa (0792761)
CNPJ (0792747- fl.2)
Comprovante de contribuinte municipal (0792747- fl.8)
Atestado de Qualificação técnica (0786744,
0786746, 0786747 e 0786752)
Balanço patrimonial (0786754)
Anuência do Capital Social (0786899)
Proposta final do licitante (0786739)
Anuência da proposta (0786808 e 0787079)
Declaração CNJ - Nepotismo (0797792)
Certidão negativa de falência e concordata (0797779)
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Declaração de inexistência de fatos (0792749 - fl.3)
Declaração ciência e concordância com o edital (0792749 -
fl.1)
Declaração de cota de aprendizagem (0792749 - fl.2)
Declaração de que não emprega menor (0792749 - fl.4)
Declaração de elaboração independente (0792749 - fl.6)
Declaração não utilização de trabalho forçado (0792749 -
fl.5)
Declaração de acessibilidade (0792749 - fl.7)
CADIN (0797832)

8
Os documentos apresentados pela
licitante estavam válidos na data da
sessão?

SIM  

9
A proposta da licitante declarada
vencedora foi assinada por pessoa com
poderes para representar a empresa?

SIM
Proposta final do licitante (0786739)
Ato constitutivo empresa (0792761)
Documento pessoal do sócio majoritário (0792747- fl.11)

10

Foi constatada a inexistência de registros
indicativos de que a futura contratada
esteja apenada com impedimento ou
suspensão de licitar com a União e foi
verificada a inexistência de registros de
inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)?

SIM
 
0797361
 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 30/10/2020, às 19:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 30/10/2020, às 19:54, 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
0798174 e o código CRC DF75AD25.

0010887-75.2019.6.02.8000 0798174v14

Parecer 2093 (0798174)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 1023



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

 

CONCLUSÃO

Maceió, 31 de outubro de 2020.
Tendo em conta o Parecer 2093 (0798174), da

Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, o qual posicionou-se
pela legalidade do presente procedimento licitatório, realizado
sob a modalidade Pregão Eletrônico, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelos Decretos nº 10.024/2019 e nº 8.538/2015,
e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/93, tornem-se
os autos conclusos ao Excelentíssimo Desembargador
Presidente deste TRE/AL, para a necessária e competente
deliberação, com a recomendação de que seja procedida
à homologação do PE nº 68/2020 e subsequente contratação
da empresa assentada no mencionado Parecer.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
31/10/2020, às 14:32, 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
0798429 e o código CRC 3BD639D5.

0010887-75.2019.6.02.8000 0798429v1
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PROCESSO : 0010887-75.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO DE ELEIÇÕES

ASSUNTO : Pregão eletrônico nº 68/2020. Contratação de empresa para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de
votação, bem como o fornecimento de envelopes. Homologação.

 

Decisão nº 2637 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Uma vez concluído o presente certame licitatório e

observado o conteúdo do pronunciamento da Assessoria de Contas e
Apoio à Gestão que, por meio do Parecer nº 2093 (0798174), atestou
a legalidade de todo o processo, homologo, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n°
68/2020, em conformidade com a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (0792795), cujo objeto é a contratação de empresa para
transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de
votação, bem como o fornecimento de envelopes de acordo com as
especificações e condições do Edital do Pregão (0772776), que foi
adjudicado à empresa RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA,
CNPJ nº 07.605.506/0001-73, pelo melhor lance no valor total de R$
728.000,00 (setecentos e vinte e oito mil reais).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/02 combinado com o Decreto nº 10.024/2019 (Regulamento
do Pregão na Forma Eletrônica), autorização a contratação.

Destine-se à Secretaria de Administração para a
materialização da contratação, emissão da nota de empenho e demais
providências que se fizerem necessárias à consecução deste
procedimento.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 31/10/2020, 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
0798462 e o código CRC 6A656721.

0010887-75.2019.6.02.8000 0798462v2
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31/10/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=876323&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00068/2020

Às 20:19 horas do dia 31 de outubro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0010887-75.2019,
Pregão nº 00068/2020. 
 

Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Transporte Rodoviário - Cargas / Encomendas
Descrição Complementar: Contratação de empresa para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas
de votação, bem como o fornecimento de envelopes, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus
anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.248.726,5400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 728.000,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 29/10/2020
16:26:04 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS
LTDA, CNPJ/CPF: 07.605.506/0001-73, Melhor lance: R$ 728.000,0000, Motivo:

Decisão nº 2613 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP - PA
Cancelamento

de
Adjudicação

29/10/2020
17:27:50 -

Cancelamento individual da adjudicação da proposta. Fornecedor: RIBAL LOCADORA
DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.605.506/0001-73, Melhor lance: R$ 728.000,0000.

Motivo: Para retificar a publicação da Decisão da Autoridade Competente.

Adjudicado 29/10/2020
17:33:52 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS
LTDA, CNPJ/CPF: 07.605.506/0001-73, Melhor lance: R$ 728.000,0000, Motivo: De
acordo com a Decisão nº 2615 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP, proferida nos autos do PA

0010887-75.2019.6.02.8000.

Homologado 31/10/2020
20:19:35

JOSE
RICARDO
ARAUJO
E SILVA

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

 

DESPACHO

Maceió, 31 de outubro de 2020.
Remeto os autos à SLC para que, diante da

necessidade iminente da prestação dos serviços que serão
contratados, e considerando o feriado do dia 02 de novembro
de 2020, com a respectiva ausência de circulação do Diário
Oficial da União, lavratura imediata do contrato,  nos
termos aprovados e de acordo com a homologação do
certame, com o encaminhamento do aviso a imprensa para a
publicação no DOU, que se dará, assim, posteriormente.

Dessa forma, solicito que a Decisão 2637 seja, de
pronto, publicada no Portal da Transparência.

A presente proposição é ora submetida ao
conhecimento da Presidência, para oportuna ratificação.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/10/2020, 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
0798653 e o código CRC 2797FF10.
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01/11/2020 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6096862 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: 01/11/2020 09:42:13
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6096862
   Data prevista de publicação: 04/11/2020
   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

13048024 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 68-2020 -
RIBAL.rtf

2a43ddbe193e14f3
a0c796e3f88df1f6 4,00 R$

132,16

13048025 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 72-2020 -
RIBAL.rtf

c2b2c5b58084e7f1
b66e41a820b0b544 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 9,00 R$
297,36
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CONTRATO Nº 32/2020 

Processo nº 0010887-75.2019.6.02.8000 

 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO 
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
COM A EMPRESA RIBAL  LOCADORA DE VEÍCULOS 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, 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, e a empresa RIBAL LOCADORA DE 
VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.605.506/0001-73, sediada no Setor Complementar de 
Indústria e Abastecimento, Quadra 14 Conjunto 02 Lotes 01, 02 e 03, Brasília-DF, daqui por 
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio gerente, Júlio Torres 
Ribeiro Neto, portador da C.I nº 2.366.461 SSP/DF, inscrito no CPF nº 004.235.151-01, resolvem 
celebrar o presente contrato de prestação de serviços, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, 
no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão Eletrônico n° 68/2020 
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, 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 transporte de urnas eletrônicas, 
envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como o fornecimento de envelopes, 
conforme o edital de licitações e seus anexos. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas nos ANEXOS I e I-A e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico nº 
68/2020, que passa a fazer parte integrante do presente Termo, independente de transcrição. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 
 

Os serviços de distribuição serão realizados em três etapas: 
 

a) a primeira consiste na distribuição de urnas e cabinas — coleta das 
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urnas eletrônicas e cabinas nos Locais de Armazenamento para entrega nos 
Locais de Votação. Esse transporte será municipal, para os municípios onde 
existem Locais de Armazenamento, ou intermunicipal, para os municípios sem 
Local de Armazenamento; 
 

b) a segunda é relativa à coleta de envelopes lacrados nos Locais de 
Votação para entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas Apuradoras, 
conforme o caso, podendo ainda esse transporte ser municipal, 
intermunicipal ou ambos (municipal seguido de intermunicipal);  
 

c) a terceira trata do recolhimento das caixas de urnas eletrônicas e dos 
volumes de materiais de apuração, acondicionados em envelopes com até 
12 unidades, para entrega nas juntas eleitorais. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os períodos de cada etapa por turno de Eleição são os seguintes: 

a) 1º Turno e 2º Turno, se houver (somente Capital):  

• Distribuição de urnas e cabinas: véspera da Eleição;  

• Recolhimento de envelopes: dia da Eleição, após o término da votação; e  

• Recolhimento de urnas: dia da Eleição, após o término da votação e 

recolhimento dos envelopes.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Segue abaixo a descrição da Primeira Etapa – Distribuição de   
Urnas e Cabinas: 
 

 
Objetivo 

Recolhimento das urnas eletrônicas e cabinas de votação nos 
Locais de Armazenamento para entrega nos Locais de 
Votação, de acordo com os quantitativos estimados no Anexo 
I-B.  

Data do recolhimento do 
material 

Véspera das Eleições, 1º e 2º Turno, se houver    
(somente na Capital). 

 
 
 

Horário 

1. Conforme Anexo I-G, mediante reunião entre o 
Chefe de Cartório e representante da contratada, 
sendo recomendado a distribuição entre às 8h e 14h.  

2. Poderá haver modificações, neste caso, de acordo 
com o planejamento logístico do Cartório Eleitoral, a 
ser combinado e entregue à contratada, em reuniões 
específicas, com cópia à Gestão Contratual, 
respeitando-se o limite de 6(seis) horas para a 
conclusão da distribuição de urnas, uma vez iniciada a 
operação.  
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Locais de coleta 

Nos Locais de Armazenamento definidos pelas zonas 
eleitorais, conforme relação contida no anexo I-B, 
podendo sofrer alterações pontuais, em geral sem 
alterações quantitativas significantes, que serão 
devida e oportunamente comunicadas quando da 
sua ocorrência à contratada, pela Gestão Contratual.  

 
 

Local de entrega 

Nos Locais de Votação, segundo as quantidades 
estimadas no Anexo I-C, e que serão atualizadas e 
fornecidas à contratada, em formato final, em até 30 
dias antes da realização do 1º turno, podendo sofrer 
alterações pontuais, em razão de caso fortuito ou força 
maior, que serão devida e oportunamente 
comunicadas quando de sua ocorrência à contratada, 
pela Gestão Contratual. 

Responsável pela        
entrega nos locais de   

coleta 

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem 
como pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos 
Locais de Armazenamento da Zona Eleitoral.  

Responsável pela          
recepção nos locais de 

entrega 

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela 
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Segue abaixo a descrição da Segunda Etapa – Recolhimento de 
Envelopes: 

 
 

Objetivo 
Coleta de envelopes, para entrega nos Pontos de 
Transmissão e/ou Juntas Apuradoras.  

Data 
Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver                            
(somente Capital).  

 
 
 
 
 

Horário 

Com início às 17h e 15min e prazos de entrega 
conforme abaixo: Transporte municipal: 1 hora, 
contada a partir do recolhimento; Transporte 
intermunicipal: 2 horas, contada a partir do 
recolhimento do último envelope do município de 
origem; O Cartório Eleitoral poderá se valer de 
aplicativos de mensagem ou SMS para registrar o 
término da votação de cada Local de Votação, e 
assim também notificar à empresa, onde esta terá, a 
partir de então, 30 min para recolhimento dos 
envelopes daquele Local de Votação, devendo essa 
opção ser ajustada com a empresa, conforme 
reunião prévia.  

Local de recolhimento Locais de votação, conforme locais de entrega da 
etapa anterior.  

 

 

 

Local de entrega 

Conforme logística do Cartório Eleitoral, o endereço de 
entrega poderá ser em um Ponto de Transmissão no 
próprio município ou em município distinto pertencente 
à Zona Eleitoral, e/ou Junta Apuradora, localizada no 
próprio município ou em município pertencente à Zona 
Eleitoral, conforme cenários abaixo  
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Cenário 1. Para os municípios onde haja Ponto de 
Transmissão e Junta Apuradora, mas em endereços 
distintos, deverão ser entregues primeiro os envelopes 
destinados aos Ponto de Transmissão (transporte 
municipal) e em seguida os envelopes destinados à 
Junta Apuradora (transporte municipal), sendo utilizado 
para tanto o mesmo veículo;  

Cenário 2. Para municípios onde haja Pontos de 
Transmissão mas não haja Junta Apuradora deverão ser 
entregues os envelopes destinados ao Ponto de 
Transmissão (transporte municipal) e em seguida os 
envelopes da Junta Apuradora (transporte 
intermunicipal);  

Cenário 3. Para municípios onde não haja Ponto de 
Transmissão todos os envelopes serão entregues em 
ponto de transmissão (transporte intermunicipal) 
seguido de entrega dos demais envelopes na junta 
eleitoral (transporte intermunicipal) ou então todos os 
envelopes serão entregues diretamente na junta 
eleitoral (transporte intermunicipal).  

Responsável pela       
entrega nos locais de    

coleta 

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela 
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação.  

Responsável pela          
recepção nos locais de 

entrega 

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como 
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Pontos de 
Transmissão e Juntas Apuradoras da Zona Eleitoral.  

 

 

- Especificidades da etapa de recolhimento de envelopes 
 

Para os transportes municipais. A empresa deverá fazer tantos trajetos quanto forem 
necessários entre os Locais de Votação e o Ponto de Transmissão/Junta Apuradora, de forma a 
evitar a utilização de roteiros preestabelecidos fixos e que dificultem ou atrasem o 
processamento de resultados. Deverá ser respeitado, no entanto, o limite de 1 (um) 
recolhimento por Local de Votação. Para os transportes municipais seguidos de transporte 
intermunicipal. Nos municípios onde a empresa fizer uso de mais de um veículo, o transporte 
intermunicipal poderá ser feito em veículo único, ou seja, com “transbordo” de envelopes 
entre os veículos do município de origem, para concentração em um único transporte com 
destino ao Ponto de Transmissão e/ou Junta Apuradora, devendo porém o “transbordo” 
ocorrer em um Ponto de Transmissão, acompanhado por servidor da Justiça Eleitoral ou 
designado pelo Juiz Eleitoral.  
 
- EXEMPLOS DE CENÁRIOS  

 
- Cenário 1 – Maceió - Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação próximos 
ao Ponto de Transmissão do Grupo Escolar Tavares Bastos (conforme definido pelo Cartório 
Eleitoral), entrega de parte de envelopes no Tavares Bastos e em seguida entrega dos demais 
envelopes na Junta Apuradora (deslocamento municipal com parada). 
 
Cenário 2 – Jaramataia – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação do 
município de Jaramataia e entrega de parte desses envelopes no Ponto de Transmissão, no 
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próprio município, e em seguida concentração dos envelopes em um único veículo para 
deslocamento para a sede do Cartório Eleitoral (Girau do Ponciano) para entrega dos demais 
envelopes (deslocamento municipal, seguido de deslocamento intermunicipal).  
 
Cenário 3 – Cajueiro – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de Cajueiro 
e em seguida deslocamento para a Junta Apuradora, em Viçosa (deslocamento 
intermunicipal).  
 
Cenário 3 – Tanque d’Arca – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de 
Tanque d’Arca e deslocamento para o Ponto de Transmissão em Maribondo (transporte 
intermunicipal), e em seguida deslocamento para a Junta Apuradora em Boca da Mata 
(deslocamento intermunicipal continuado).  
 

PARÁGRAFO QUARTO – Segue abaixo a descrição da Terceira Etapa – Recolhimento de   
Urnas: 

 

Objetivo Recolhimento das urnas eletrônicas. 

Data 
Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (somente 
Capital).  

Horário 
Com início às 17h e 30min e término até 4 horas após o 
encerramento da votação no respectivo local de 
votação, aferidos conforme início da etapa anterior 
(Recolhimento de Envelopes).  

Local de recolhimento Locais de Votação, local de entrega da Etapa de 
Distribuição das Urnas  

Local de entrega 
Nos Locais de Armazenamento, local de coleta da 
Etapa de Distribuição das Urnas.  

Responsável pela       
entrega nos locais de    

coleta 

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela 
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação.  

Responsável pela          
recepção nos locais de 

entrega 

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como 
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Locais de 

Armazenamento da Zona Eleitoral.  
 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

 
Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada 

o valor de R$ 728.000,00 (setecentos e vinte e oito mil reais). 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Considerando o valor acima mencionado, o valor total deste Contrato 
perfaz a importância de R$ 728.000,00 (setecentos e vinte e oito mil reais), sendo R$ 
640.469,00 (seiscentos e quarenta mil e quatrocentos  e sessenta e nove reais), para o 
primeiro turno e R$ 87.531,00 (oitenta e sete mil e quinhentos e trinta e um reais), para o 
segundo turno, se houver. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, 
encargos trabalhistas, previdenciários e sociais e custos operacionais em geral. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 
 O pagamento será efetuado, por turno de votação, no prazo máximo de 
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, após o devido 
atesto pela Gestão/Fiscalização, desde que os serviços estejam em conformidade 
com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável à Contratada. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O pagamento será realizado mediante ordem bancária de 
crédito em favor da Contratada, que, para tanto, deverá fazer constar em sua 
proposta seus dados bancários. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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 QUARTO - Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos 
e as contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, 
modificada pela de nº 539, de 25/04/2005 e pela 706/2007. 

PARÁGRAFO SEXTO - Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, 
mediante comprovação da opção ou se encontre em uma das situações elencadas no art. 3º 
da IN SRF nº 480/2004 e suas alterações posteriores. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de 
emissão de notas fiscais. 

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

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365  365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
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 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° 167864 (Pleitos Eleitorais) e 
Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 

                    CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
 São obrigações da Contratada: 
 

 
a) Efetuar a coleta dos itens conforme descrito em cada etapa, nos 
horários e locais ajustados, em veículos utilizados exclusivamente para 
este fim; 
b) Fornecer recibo em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
discriminando as quantidades transportadas em cada etapa, no ato da 
coleta; 
c) Entregar as urnas eletrônicas, volumes de cabinas de votação, 
volumes de mídias de votação e volumes de materiais de apuração 
mediante recibo, nos endereços relacionados pelo Contratante, 
exclusivamente aos serventuários devidamente designados pelo Juiz 
Eleitoral da respectiva Zona, conforme descrito neste Termo de Referência; 
d) Responder, na forma estabelecida no contrato, pelo inadimplemento 
de cláusulas contratuais ou quando ocorrer avarias ocasionadas 
comprovadamente por manuseio indevido no trajeto das urnas eletrônicas, 
mídias de resultado e demais materiais, ou extravios, por culpa ou dolo da 
contratada; 
e) Adotar as cautelas necessárias para o manuseio e transporte dos 
equipamentos;  
f) Cumprir as obrigações derivadas do contrato, quais sejam, encargos 
previdenciários, obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais; 
g) Cumprir as decisões emanadas da administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas que visem ao fiel cumprimento do contrato.  
h) Implantar, de forma adequada, a supervisão dos serviços, de modo 
a obter uma operação correta e eficaz;  
i)         Comunicar à Fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade 
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que a referida Fiscalização 
julgar necessários; 
j)        Fornecer ao contratante, em prazo não superior a 20 (vinte 
dias) após a contratação, o plano logístico da distribuição das urnas 
eletrônicas, mídias de resultado, materiais de votação e expediente; 
k) Expor a logística dos trabalhos aos agentes da Justiça Eleitoral 
(servidores, Juízes e Membros do Tribunal), em momentos distintos, na 
forma determinada pelo Contratante; 
l)        Solicitar ao contratante os endereços dos locais de coleta e 
entrega das urnas eletrônicas, por Zona e Seção Eleitoral, bem como a sua 
respectiva quantidade, devendo ainda, a contratada requerer a lista 
supramencionada em um prazo mínimo de 05 (cinco) dias que antecedam 
o transporte das urnas eletrônicas, em função da probabilidade de haver 
mudanças nos locais onde funcionarão as seções eleitorais; 
m) Dispor de pelo menos um supervisor/coordenador na região para 
atendimento à Zona Eleitoral, podendo este ser compartilhado com outras 
zonas eleitorais, que possa intervir na logística direta de distribuição e 
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recolhimento e que esteja desvinculado do quadro de motoristas e 
carregadores;  
n) Munir os condutores dos veículos envolvidos na operação com 
aparelhos celulares, bem como todos os responsáveis nos locais de apoio, 
em todas as sedes das Zonas Eleitorais. O uso dos telefones celulares, nos 
limites da contratação, fica restrito ao recebimento de chamadas pagas na 
sua origem, não se responsabilizando o Tribunal por qualquer ligação 
originada do aparelho durante o período da contratação ou mesmo 
recebida na modalidade “a cobrar”;  
o) Fornecer ao TRE-AL uma relação contendo nome dos condutores e  

 
identificação dos veículos (modelo, marca, ano de fabricação, placa) 
que serão utilizados em cada etapa da operação.  
 

p) Indicar preposto, a quem a Fiscalização dirigir-se-á para resolver 
questões vinculadas à execução dos serviços; 
q) Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e 
identificados. 

 
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 OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
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a)  Permitir o acesso dos empregados da contratada às suas dependências 
para execução de serviços referentes ao objeto contratado, quando 
necessário; 
b)   Prestar as informações e os esclarecimentos correlatos aos serviços, 
que venham a ser solicitados pela Contratada; 
c)  Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu 
bom desempenho, segundo os princípios da eficiência e da eficácia; 
d) Aceitar o preposto indicado pela contratada; 
e) Observar as condições gerais de aceitação quanto a peso, dimensões e 
outras estabelecidas pela Contratada; 
e) Apresentar à Contratada cronograma para realização da coleta e da 
entrega das urnas eletrônicas, incluindo a indicação dos respectivos locais 
de coleta e entrega; 
f) Fornecer e emitir recibos discriminando a quantidade de urnas 
eletrônicas, mídias de resultado e materiais e que forem entregues à 
Contratada, nos quais o signatário aporá por extenso o nome juntamente 
com o número de um documento de identificação pessoal; 
g) Fiscalizar, por meio dos Gestores designados pela Presidência, com apoio 
da Fiscalização, a execução dos serviços.  

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

 
  A vigência do contrato será a partir da assinatura, até 31 de dezembro de 2020, 
considerando o prazo para pagamento. 
 

CLÁUSULA DEZ – 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. 
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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 ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 A Contratada estará sujeita às penalidades estabelecidas na legislação 
que disciplina as licitações e contratações públicas (Leis nº 8.666/93 e 10.520/02), 
nos seguintes termos: 

a) Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93: 

 

a.1) O atraso injustificado no início da execução dos serviços sujeitará a 
Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 5% do valor total do 
contrato, por turno de votação. A execução terá início com a arrumação das 
urnas para distribuição aos locais de votação. 

a.2) O atraso injustificado, ou de justificativa não aceita pela 
Administração, em relação a coleta ou entrega dos itens contratados, em 
qualquer etapa, sujeitará a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 
2% sobre preço unitário de coleta ou entrega do item, por tempo superior a 
30 minutos, incidindo em tantos quantos forem os volumes coletados ou 
entregues em atraso, por turno de votação. 
 

b) Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do 
contrato, o Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades: 

 

b.1) Advertência; 

b.2) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial 
do mesmo; 
b.3) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o TRE-AL; 
b.4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderá a Administração considerar inexecução total ou 
parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior 
a 2 dias para as atividades preparatórias, 5 horas para as todas as etapas dos 
serviços, à exceção da etapa II, cujo prazo será considerado para tanto se 
superior a 2 horas, na entrega, coleta ou na regularização de eventuais vícios. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta 
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e 
será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais.  
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PARÁGRAFO TERCEIRO - As penalidades serão aplicadas na forma da 
legislação específica e de acordo com as normas regulamentares da Secretaria 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, assegurando-se à Contratada, em 
qualquer hipótese, os benefícios da ampla defesa e do contraditório. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - A contratada, 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 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO OITAVO -  Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância 
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do 
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO NONO -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à contratada. 

 
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. 

 
PARÁGRAFO TREZE -    Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente contratação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 

 
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 
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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. 
 
PARÁGRAFO 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 TREZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020 E À PROPOSTA DE 
PREÇO DA CONTRATADA 

 
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão Eletrônico 

nº 68/2020 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que passam a integrá-lo, 
independentemente de transcrição. 

  
CLÁUSULA QUATORZE – DA GESTÃO CONTRATUAL E  FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 A gestão do contrato ficará a cargo de servidores Leonardo Luiz dos 
Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior, que promoverão o acompanhamento 
da execução dos serviços, ficando a fiscalização a cargo dos Chefes de Cartório 
ou outros servidores designados pela Presidência do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas.  

PARÁGRAFO ÚNICO - À Gestão e Fiscalização do contrato, dentre outras 
atribuições previstas na Resolução nº 15.787/2017 ou outro instrumento legal 
que a substitua, compete: 

a) Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de entrega das 
urnas eletrônicas, por Zona e Seção Eleitoral, pontos de 
transmissão e juntas apuradoras. 

b) Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for necessário 
para viabilizar o pagamento na forma prevista no contrato. 

c) Comunicar à Administração eventual descumprimento de cláusula 
contratual. 

d) Propor, de forma fundamentada, em caso de descumprimento de 
cláusula contratual, as penalidades cabíveis. 

 
CLÁUSULA QUINZE - 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. 
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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 DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - 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 devidamente assinado. 
   

                    Maceió, 1º  de  novembro  de 2020. 
 

 
Pelo TRE/AL  

               Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
                Presidente  

 
Pela Empresa  

                
Júlio Torres Ribeiro Neto 

 
 

 

Contrato nº 32/2020 sem assinatura (0798694)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 1041



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

 

DESPACHO

Maceió, 01 de novembro de 2020.
À COMAP,
Para fins de check list.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 01/11/2020, às 09:55, 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
0798695 e o código CRC BFC0AA9D.

0010887-75.2019.6.02.8000 0798695v1

Despacho SLC 0798695         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 1042



E-mail - 0798696

Data de Envio: 
  01/11/2020 09:56:41

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    julioribeiro@gmail.com
    camila@ribal.com.br

Assunto: 
  contrato nº 32/2020 com o TRE/AL para assinatura

Mensagem: 
  Bom dia!

Segue em anexo o contrato nº 32/2020 com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para assinatura,
preferencialmente digital.

Caso não seja possível, solicito os encaminhamento de duas vias do contrato assinados manualmente
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo 

Anexos:
    Contrato_0798694_32___transporte_de_urnas___PA_0010887_75.2019___RIBAL.pdf
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E-mail - 0798700

Data de Envio: 
  01/11/2020 09:59:33

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    julioribeiro@gmail.com
    camila@ribal.com.br
    juliotribeiro@gmail.com

Assunto: 
  contrato nº 32/2020 com o TRE/AL para assinatura

Mensagem: 
  Bom dia!

Segue em anexo o contrato nº 32/2020 com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para assinatura,
preferencialmente digital.

Caso não seja possível, solicito os encaminhamento de duas vias do contrato assinados manualmente
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo 

Anexos:
    E_mail_0798696.html
    Contrato_0798694_32___transporte_de_urnas___PA_0010887_75.2019___RIBAL.pdf
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01/11/2020 Pregões 2020 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019 1/21

Pregões 2020

Procedimento Concluído

Número 01/2020
SEI 0008362-23.2019.6.02.8000

Data: 19/02/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de serviços de lanches.

Valor Unitário Estimado: R$ 22,85
Resultado: a empresa STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA., CNPJ nº 11.831.861/0001-09,  venceu a licitação pelo valor unitário R$
16,95 e total de R$ 20.340,00 .

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 02/2020
SEI 0000659-07.2020.6.02.8000

Data: 04/03/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Valor Unitário Estimado: R$ 3.568,00

Resultado:  a empresa TRÊS CRIATIVOS LTDA, CNPJ 12.292.936/0001-12, venceu o certame pelo valor total de R$ 1.520,00.   

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 03/2020
SEI 0000375-96.2020.6.02.8000

Data: 10/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de concertinas duplas para segurança patrimonial do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, conforme o
edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 11.910,21
Resultado: Licitação deserta.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
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Inteiro Teor do Processo SEI

Número 04/2020
SEI 0008954-67.2019.6.02.8000

Data: 11/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de bateria tracionaria 24V para empilhadeira Paletrans, , modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 2007,
capacidade de carga de 1,6 toneladas, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado: R$ 6.617,97
Resultado: licitação fracassada.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI

Número 05/2020
SEI 0000662-59.2019.6.02.8000

Data: 18/03/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para os veículos integrantes da frota deste
Tribunal, constantes do ANEXO I-A do Edital, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado: R$ 20.156,30 
Resultado: a empresa GENTE SEGURADORA S.A., CNPJ nº 90.180.605/0001- 02, venceu a licitação pelo valor total de R$ 9.600,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 06/2020
SEI 0010036-36.2019.6.02.8000

Data: 25/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo - refletores, para atender as demandas do Fórum Eleitoral de Maceió e dos
Cartórios Eleitorais localizados no interior do estado, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS do edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 6.990,00
Resultado: a empresa  JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, CNPJ nº 27.130.609/0001- 31, venceu a licitação
no valor unitário de R$ 33,60, perfazendo um total de R$ 3.360,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
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Inteiro Teor do Processo SEI

Número 08/2020
SEI 0000194-95.2020.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: prestação de serviços de telefonia fixo comutado (STFC), de longa distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo
móvel), conforme o edital.

Valor Global Estimado :  R$ 29.578,95

Resultado: a  empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ nº 33.000.118/0001-79, venceu a licitação pelo valor
global de R$ 29.393,53.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 09/2020
SEI 000303-12.2020.6.02.8000

Data: 16/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente - apoio  para pés, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado:  R$ 113,11

Resultado: a  empresa IDESAN COMERCIAL LTDA, CNPJ 51.260.859/0001-70, venceu a licitação pelo valor
unitário de R$ 92,00. 

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 10/2020
SEI 000303-12.2020.6.02.8000

Data: 17/04/2020 às 09:00:00

Objeto: Aquisições de Coletes personalizados para utilização nas Eleições 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 6.963,00

Resultado: a  empresa a M3K COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
36.322.810/0001-01, venceu o certame pelo valor unitário de R$ 29,92, e valor total de R$ 3.949,44.

Documentos:

Edital 
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 11/2020
SEI 008734-69.2019.6.02.8000

Data: 20/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições camisas personalizadas  para utilização nas Eleições 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 94.916,03

Resultado: a  empresa FABRIL GRÁFICA E MALHARIA LTDA, CNPJ nº 26.289.993/0001-57, venceu o item 1,
pelo valor de R$ 5.100,00, item 2, pelo valor de R$ 4.640,00, item 3, no valor de R$1.929,50 e item 4, no
valor de R$ 38.088,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Resposta à Esclarecimento apresentado por Interessada
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 13/2020
SEI 008813-48.2019.6.02.8000

Data: 23/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - fones de ouvido de cabeças para utilização nas Eleições 2020, conforme o
edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 32.320,00

Resultado: a  empresa AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAC, inscrita no CNPJ
sob o nº 09.022.398/0001-31, venceu o certame pelo valor total de R$ 17.400,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 14/2020
SEI 0010657-33.2019.6.02.8000

Data: 27/04/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de serviço de confecção de material gráfico para fornecimento de Manuais tipo Cartilha e Guias Rápidos
de instrução para mesário que farão parte das Eleições Municipais de 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor  Estimado item 1:  R$ 14.705,60
Valor  Estimado item 2:  R$ 5.777,28
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Resultado: a  empresa ARW EDITORA GRAFICA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 21.168.531/0001-68, venceu o
certame quanto ao item 1, pelo valor total de R$ 6.504,40 e item 2, no valor total de R$ 2.166,48.

Documentos:

Edital 
Modelo de Manual de Mesário - Anexo I-C 
Modelo de  Guia Rápido de  Mesário - Anexo I-D 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 15/2020
SEI 0010681-61.2019.6.02.8000

Data: 28/04/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de serviços de lanches e materiais necessários ao seu consumo bem como a preparação do local onde
deverá ser servido, quando da realização das sessões plenárias do Tribunal durante o período eleitoral, conforme o edital e
seus anexos.

Valor  Estimado :  R$ 34.275,00

Resultado: a  empresa STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA, CNPJ nº 12.831.861/0001-09,venceu o
certame  pelo valor de R$ 28.500,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 16/2020
SEI 0008948-09.2019.6.02.8000

Data: 29/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de placas em acrílico que formarão as galerias de  Diretores do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, com instalação, conforme o edital e seus
anexos.

Valor Total  Estimado para o Lote :  R$ 5.757,00

Resultado: a  empresa INFINNI SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, CNPJ nº 11.355.874/0001-88,
venceu o item 1, pelo valor de R$ 610,00, o item 2, por R$ 590,00 e o item 3, por R$ 2.700,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI

Publicação do recurso e decisões e da homologação portal (0798706)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 1049

https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_142020_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_142020_anexoic.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_142020_anexoid.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_142020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/04/2020&jornal=530&pagina=91
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=106&data=05/05/2020
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_142020.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_152020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/04/2020&jornal=530&pagina=91
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=106&data=21/05/2020
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_152020.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_162020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/04/2020&jornal=530&pagina=88&totalArquivos=190
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=106&data=21/05/2020
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_162020.pdf


01/11/2020 Pregões 2020 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019 6/21

Número 17/2020
SEI 0008977-13.2019.6.02.8000

Data: 30/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de gêneros alimentícios, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado item 1 :  R$ 6,92
Valor Unitário  Estimado item 2 :  R$ 32,17
Valor Unitário  Estimado item 3 :  R$ 12,41
Valor Unitário  Estimado item 4 :  R$ 8,49
Valor Unitário  Estimado item 5 :  R$ 33,44
Valor Unitário  Estimado item 6 :  R$ 6,28
Valor Unitário  Estimado item 7 :  R$ 5,49
Resultado: a empresa a JML TEIXEIRA - ME, CNPJ  nº 09.294.917/0001-10, venceu a licitação pelo valor de R$
42.174,50 (grupo 1) e a empresa V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI, CNPJ nº 16.667.433/0001-35, no valor de
R$ 21.828,00 (grupo 2) .
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 18/2020
SEI 0009196-26.2019.6.02.8000

Data: 04/05/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de serviços de locação de veículos automotores, conforme o edital e seus anexos

Valor Unitário  Estimado :  R$ 127,30
Resultado: a empresa FEITOSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.603.686/0001-73,
venceu a licitação pelo valor unitário de R$106,16.

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 20/2020
SEI 0000522-71.2020.6.02.8000

Data: 06/05/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços gráficos para confeccionar miniurnas em papel reciclado, conforme especificações e
condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 3.372,00

Resultado: a empresa A VIEIRA SERVIÇOS, CNPJ nº 09.181.312/0001-13, venceu o certame pelo valor total
de R$ 3.000,00. 

Documentos:
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Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 21/2020
SEI 0010891-15.2019.6.02.8000

Data: 12/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo - elétrico, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor estimado :  R$ 88.976,10

Resultado: Venceram o certame às seguintes empresas:
1) LX Distribuidora de Materiais Elétricos EIRELI - CNPJ nº 30.701.265/0001-88, Item 1 - Lâmpada led
tubular T8 120cm, base g13, quantidade 200, valor unitário R$ 11,00 e valor total de R$ 2.200,00; 2)
IMEDIATO COMERCIAL ELÉTRICA E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ nº 09.271.251/0001-85, Item 3 - Lâmpada
led 20w, formato tradicional (base e27), quantidade 2.360, valor unitário de R$ 14,83 e valor total de R$
35.000,00; 3) LICITA ON LINE EIRELI - CNPJ 24.360.974/0001-44, Item 4 - Cabo de cobre flexível seção
nominal de 2,5 mm², quantidade 30, valor unitário R$73,23 e valor total de R$ 2.196,90 e Item 7 -
Soquete antivibratório de pressão para lâmpada, quantidade 200, valor unitário R$1,18 e valor total de
R$ 236,00; 4) I9 do Brasil Materiais Elétricos EIRELI - CNPJ 11.240.105/0001-34, Item 5 - Extensão elétrica
com três tomadas, quantidade 750, valor unitário R$11,80 e valor total de R$ 8.850,00; 5) JARDEL J
VIEIRA EIRELI - CNPJ 05.556.839/0001-24, Item 6 - Fita isolante adesiva antichama, quantidade 200, valor
unitário R$ 1,15 e valor total de R$ 230,00, Item 8 - Tomada sistema x, de sobrepor, quantidade 150,
valor unitário R$ 4,46 e valor total de R$ 669,00 e Item 9 - Tomada dupla, quantidade 200, valor unitário
R$ 5,40 e valor total de R$ 1.080,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 22/2020
SEI 0004650-71.2019.6.02.8000

Data: 19/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de licença anual para o software Adobe InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite
para Windows.

Valor estimado item 1 :  R$1.900,00
Valor estimado item 1 :  R$ 2.379,17

Resultado: quanto ao Item 1, venceu o certame a empresa TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
LTDA, CNPJ sob o Nº 21.748.841/0001-51, com valor total de R$ 1.900,00 e quanto ao Item 2, venceu
a  empresa ABR INFORMATICA PECAS E SERVICOS EIRELI, CNPJ sob o Nº 27.218.328/0001-35, com valor
total de R$ 1.998,89.
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Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 23/2020
SEI 0003931-09.2020.6.02.8000

Data: 19/05/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - álcool em gel e luvas, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado  item 1 :  R$ 10,96
Valor unitário  estimado item 2 :  R$ 19,41
Resultado: Licitação revogada.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Revogação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 25/2020
SEI 0002082-02.2020.6.02.8000

Data: 25/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- baterias automotivas,  conforme o edital e seus anexos.

Valor total  estimado item 1 :  R$ 3.228,78
Valor total  estimado item 2 :  R$ 724,00
Valor total  estimado item 3 :  R$ 1.066,68

Resultado: Quanto aos Itens 1 e 3, à empresa VMAX BATERIAS EIRELI, CNPJ sob o nº 07.187.128/0001-55,
venceu o certame pelo valor de R$ 3.902,00 e quanto ao Item 2, venceu a empresa BRIMAX COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ sob o nº 24.384.947/0001-01, pelo valor de R$ 724,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Esclarecimento apresentado por interessado e Resposta 
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 26/2020
SEI 0008795-27.2019.6.02.8000

Data: 28/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- expediente para as eleições de 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor global estimado :  R$  138.110,68
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Resultado: Foram vencedoras do certame as empresas: HUMAITA COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS
EIRELI , CNPJ nº 36.214.108/0001-24, itens 1 e 5, pelo valor de R$ 53.650,00; PRISMA PAPELARIA EIRELI,
CNPJ nº28.076.288/0001-05, item 2, no valor de R$ 1.375,00; SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO
EIRELI, CNPJ nº 07.065.674/0001-13, item 3, no valor de R$ 5.875,00; JEAN LEXANDRE WENDER DE MORAIS,
CNPJ nº 27.130.609/0001-31, item 4, no valor de R$ 2.985,00; FRANCO E OLIVEIRA LTDA, CNPJ nº
34.049.507/0001-51, item 6, no valor de R$ 1.785,00; LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, CNPJ nº
10.849.617/0001-30, itens 7 e 10, no valor de R$ 899,97; JARDEL J. VIEIRA EIRELI, CNPJ nº 05.556.839/0001-
24, item 8, no valor de R$ 6.720,00; NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº
05.383.313/0001-90, item 9, no valor de R$ 1.067,00;
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 27/2020
SEI 0008812-53.2019.6.02.8000

Data: 29/05/2020 às 9:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- copo plástico  descartável para água, conforme o edital e seus anexos.

Valor global estimado :  R$  8.080,00

Resultado:  a empresa V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 16.667.433/0001-
35, venceu o certame pelo valor de R$5.400,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 28/2020
SEI 0001854-27.2020.6.02.8000

Data: 01/06/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- pneus novos, conforme o edital e seus anexos.

Valor total estimado para item 1 :  R$  8.417,60
Valor total estimado para item 2 :  R$ 2.488,40

Resultado: quanto ao Item 1, à empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 13.545.473/0001-16, venceu o certame pelo valor de R$ 6.824,00, e quanto ao item 2, à
empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 14.974.969/0001-78,
venceu o certame pelo valor de R$ 2.138,96.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 29/2020
SEI 0010689-38.2019.6.02.8000

Data: 05/06/2020 às 09:00:00

Objeto: contratação de serviço de disponibilização de software de orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em
veículos, conforme o edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$  5.893,33

Resultado: a empresa PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
16.538.909/0001-38, venceu a licitação pelo valor de R$ 5.499,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 32/2020
SEI 0000233-92.2020.6.02.8000

Data: 15/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente – armários altos e baixos, nas condições e especificações descritas
no edital e seus anexos

Valor unitário estimado item 1 :  R$ 1.379,49
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 563,58

Resultado: a empresa S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
29.955.518/0001-60, venceu a licitação pelo valor total de R$ 24.600,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 34/2020
SEI 0001742-58.2020.6.02.8000

Data: 17/06/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de confecção e instalação de toldo para a fachada principal da
unidade da Biblioteca e Arquivo, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 2.099,20

Resultado: a empresa LUIZ GONZAGA DA SILVA, CNPJ nº 32.485.988/0001-12, venceu o certame pelo
valor total de R$ 2.099,20.
Documentos:
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Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 35/2020
SEI 0008809-11.2019.6.02.8000

Data: 18/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo - água para mesários, nas condições e especificações descritas no edital e seus
anexos.

Valor total estimado:  R$ 83.921,94
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 36/2020
SEI 0009836-29.2019.6.02.8000

Data: 19/06/2020 às 09:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo –  material de copeiragem, conforme especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos.

Valor total estimado  lote 1:  R$ 4.381,81
Valor total estimado  lote 2:  R$ 4.471,26
Valor total estimado  lote 3:  R$ 4.446,71
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 37/2020
SEI 0000696-34.2020.6.02.8000

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

Resultado: a empresa META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 27.518.373/0001-05,
venceu o certame pelo valor total de R$ 6.761,04.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
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Inteiro Teor do Processo SEI

Número 38/2020
SEI 0009613-76.2019.6.02.8000

Data: 26/06/2020 às 09:00:00

Objeto: Registro de Preços de certificados digitais, validação e emissão de certificados  e mídias criptográficas, conforme
especificações descritas neste edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 31.079,66

Resultado: a empresa NOVA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E NETWORKING EIRELI EPP,
inscrita no CNPJ/MF nº 10.685.932/0001-79, venceu o certame pelo valor total de R$ 108.750,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento 1
Resposta para o Pedido de Esclarecimento 1
Pedido de Esclarecimento 2 
Resposta para o Pedido de Esclarecimento 2
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 40/2020
SEI 0002742-93.2020.6.02.8000

Data: 03/07/2020 às 09:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo –  elétrico para atender às demandas ordinárias das Unidades Administrativas e
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A do
edital. 

Valor global  estimado:  R$ 24.234,75

Resultado: Venceram o certame, as empresas: 1.TOP LIGTH ATACADISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ Nº
08.842.653/0001-20, pelo valor total de R$ 10.500,00; 2. S.A. DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO-
ME, CNPJ Nº 21.896.826/0001-50, pelo valor total de R$ 762,95; 3.VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ Nº
26.507.653/0001-55, pelo valor total de R$ 2.944,30; 4. MARIA CONSUELO SOARES DA MATA-ME, CNPJ Nº
28.697.784/0001-78, pelo valor total de R$ 1.482,50; 5. J2R AUTOMAÇÃO LTDA EIRELI, CNPJ Nº 30.247.600/0001-10,
pelo valor total de R$ 850,20; 6. BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ
Nº 30.508.137/0001-12, pelo valor total de R$ 2.651,05.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU

Número 41/2020
SEI 0010884-23.2019.6.02.8000

Data: 09/07/2020 às 14:00:00
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Objeto: Contratação de empresa especializada, sediada ou com filial no Município de Maceió/AL,  para o fornecimento de
combustíveis, gasolina comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10 (ITEM 2), no aludido Município durante o pleito de 2020, com
destinação ao abastecimento de veículos automotivos locados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e aos eventualmente
cedidos à Justiça Eleitoral, sem o uso de cartões eletrônicos, conforme especificações descritas no edital e seus anexos. 

Percentual mínimo de desconto para os dois itens:  0%
Valor estimado para item 1: R$ 21.582,00
Valor estimado para item 2: R$ 3.247,00

Resultado:  a empresa AUTO POSTO COMENDADOR LTDA., CNPJ nº 09.280.520/0001-70; venceu o
certame pelo Desconto de 2,18% para GASOLINA COMUM e 0,28% para ÓLEO DIESEL S 10.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 42/2020
SEI 0004560-80.2020.6.02.8000

Data: 10/07/2020 às 09:00:00

Objeto: Aquisição de material permanente  – balança de bancada mecânica, conforme especificações descritas no edital e
seus   anexos. 

Valor estimado: R$ 912,21

Resultado: a empresa MARCOS LIMA PEREIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.730.771/0001-46, venceu o
certame pelo valor total de R$ 829,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

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

Resultado: a  empresa PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA, CNPJ nº
29.080.486/0001-05, venceu o certame pelo valor total de R$ 29.760,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI
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Número 45/2020
SEI 0008975-43.2019.6.02.8000

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

Resultado: Venceram o certame as empresas:

1.INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE, CNPJ nº 08.158.664/001-95, vencedora dos itens
1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14 e 15 pelo valor global de R$ 93.167,50.
2. EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPNJ nº 28.325.460/0001-09, vencedora dos itens 5,6 e 7 pelo valor global de R$
58.320,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU - Parte 1
Publicação do Aviso de Homologação no DOU - Parte 2
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 46/2020
SEI 0002435-42.2020.6.02.8000

Data: 03/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - processamento de dados, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor total estimado (todos os itens): R$ 69.564,70

Resultado: Venceram o certame às empresas:

1. ECOPRINT COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA, CNPJ nº 26.864.855/0001-54, vencedora dos itens
1,2 e 4, pelo valor global de R$ 16.160,00.
2. A H DA S MORAES ME, CPNJ nº 02.437.839/0001-17, vencedora do item 3, pelo valor global de R$
3.150,00.
3. LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 10.742.589/0001-57,
vencedora do item 5, pelo valor global de R$ 6.000,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 47/2020
SEI 0005824-35.2020.6.02.8000

Publicação do recurso e decisões e da homologação portal (0798706)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 1058

https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_452020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/07/2020&jornal=530&pagina=109&totalArquivos=237
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=125&data=10/09/2020
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=126&data=10/09/2020
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_452020.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_462020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/07/2020&jornal=530&pagina=109&totalArquivos=237
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=144&data=31/08/2020
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_462020.pdf


01/11/2020 Pregões 2020 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019 15/21

Data: 06/08/2020 às 14:00:00

Objeto:  Aquisição  de material de consumo - peças de reposição para manutenções em aparelhos de ar condicionado,
conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A do edital.

Valor total estimado (todos os itens): R$ 13.367,50

Resultado: a empresa MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, CNPJ nº 28.697.784/0001-78, venceu os itens
1, 4 e 5 do certame, pelo  valor total de R$ 5.992,95, e quanto ao item 3, venceu a empresa RPF
COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.217.016/0001-49 , pelo valor total de R$ 1.118,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 48/2020
SEI 0002413-81.2020.6.02.8000

Data: 10/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material   de consumo – água mineral envasada em garrafões de 20 litros,  conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A do edital.

Valor unitário estimado : R$ 5,53

Resultado: a  empresa O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, CNPJ sob o nº
18.008.915/0001-09,  venceu o certame pelo valor unitário de R$4,50.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 50/2020
SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Data: 19/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de serviços de impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 2020, conforme
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

Valor estimado : Item 1: R$ 21.149,70; Item 2: R$ 2.218,50; Item 3: R$ 1.389,96; Item 4: R$ 3.699,60 e Item 5:
R$ 1.424,28.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Aviso de Fracasso 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 51/2020
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SEI 0002286-46.2020.6.02.8000

Data: 20/08/2020 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.

Resultado: a empresa GILBERTO CEZÁRIO DA SILVA JÚNIOR, CNPJ nº 26.125.358/0001-34, venceu a licitação
pelo valor unitário de R$ 28,40.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 52/2020
Numeração inutilizada.

Número 53/2020
SEI 0006788-28.2020.6.02.8000

Data: 24/08/2020 às 14:00:00

Objeto:  aquisição de material permanente  – aparelhos eletrônicos de medição de temperatura corporal (sem contato),
infravermelho, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A do edital.

Valor total estimado : R$ 13.687,10
Resultado: a empresa OFTSERVICE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 05.438.137/0001-46,
venceu a licitação pelo valor total de R$ 5.750,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

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.

Resultado: Pregão Fracassado. 

Documentos:

Edital 
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Aviso de Fracasso 
Inteiro Teor do Processo SEI

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

Resultado: Venceram o certame as empresas:

1. SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA, CNPJ nº 23.036.879/0001-27, vencedora do item 1, pelo valor global de R$ 347.310,00.
2. FLEX HOSPITALAR LTDA, CPNJ nº 03.606.635/0001-25, vencedora do item 2, pelo valor global de R$ 12.210,00.
3. INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI, CNPJ nº 33.656.835/0001-53, vencedora do item 3, pelo valor
global de R$ 6.960,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

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.

RESULTADO: a empresa DIRCEU LONGO & CIA LTDA, CNPJ nº 92.823.764/0001-03, venceu a licitação pelo valor global de R$
53.674,00.

 

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU

Publicação do recurso e decisões e da homologação portal (0798706)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 1061

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/08/2020&jornal=530&pagina=118
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_542020_avisodefracasso.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_542020.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_552020_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/08/2020&jornal=530&pagina=118
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=136&data=11/09/2020
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_552020.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_562020_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/08/2020&jornal=530&pagina=99
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=124&data=06/10/2020


01/11/2020 Pregões 2020 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019 18/21

Inteiro Teor do Processo SEI

Número 58/2020
SEI 0008762-37.2019.6.02.8000

Data: 14/09/2020 às 14:00:00

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.

Resultado: a empresa MIX PAPELARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.180.611/0001-27, venceu a licitação pelo valor total de
R$ 1.410,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU - Parte I
Publicação do Aviso de Homologação no DOU - Parte II
Inteiro Teor do Processo SEI

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.

Resultado: a empresa E-DOC GESTÃO DE DOCUMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.055.855/0001-
43, venceu a licitação pelo valor total de R$16.500,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 62/2020
SEI 0005763-77.2020.6.02.8000

Data: 22/09/2020 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: R$ 1.294,06; Item 2: R$ 612,52.

Resultado: venceram a licitação às empresas a)PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, CNPJ nº 30.802.043/0001-
51, para fornecimento do item 1, frigobar, no valor unitário de R$972,00   e b) N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 20.425.201/0001-48, para fornecimento
do item 2, forno microondas, pelo valor unitário de R$472,00.
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Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 63/2020
SEI 0006186-37.2020.6.02.8000

Data: 28/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia de softwares Alt-N (item 1 - MDaemon 1000 caixas postais e item 2
-  Security Plus 1000 caixas postais, ambos por trinta e seis meses), conforme  especificações descritas no Anexo I deste
edital.

Valor estimado: R$ 42.536,68.

Resultado: a empresa LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 04.023.725/0001-56, venceu a licitação pelo valor
global de R$ 42.000,00.

Documentos:
Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 64/2020
SEI 0006646-24.2020.6.02.8000

Data: 29/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material permanente - Guarda-Volumes com 2 módulos e 8 (oito) portas, fabricado em aço
galvanizado, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A do edital.

Valor estimado: R$ 3.200,00

Resultado: a empresa METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - ME, CNPJ 11.186.327/0001-16, venceu a licitação pelo valor
global de R$ 3.200,00.

 Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 66/2020
SEI 0003807-72.2020.6.02.8502

Data: 09/10/2020 às 9:00:00

Objeto: 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.

Valor estimado: R$ 865.366,60

Resultado: A empresa D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 10.635.663/0001-36,
venceu a licitação pelo valor total de R$ 836.649,82.

 Documentos:

Edital
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 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento de interessado 01
Resposta ao Pedido de Esclarecimento 01
Planilha de Formação de Preços
 Publicação do Aviso de Homologação no DOU 

Número 67/2020

SEI 0010905-96.2019.6.02.8000

Data: 13/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua, de serviços de eletricista, para atender
às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ 112.983,50

Resultado: A empresa KAFES ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.971.129/0001-63, venceu a licitação pelo
valor total de R$ 99.995,91.

 Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Planilha de Formação de Preços
 Publicação do Aviso de Homologação no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 68/2020
SEI 0010887-75.2019.6.02.8000

Data: 14/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação,
bem como o fornecimento de envelopes, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ R$ 1.248.726,54 
Resultado: A empresa RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 07.605.506/0001-73, venceu a licitação,
pelo valor total de R$ 728.000,00.

Documentos:
Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Planilha de Formação de Preços
Aviso 

Recurso
Decisão do Pregoeiro Recurso
Decisão do Presidente Recurso
 Decisão de Homologação

Número 69/2020
SEI 0006731-10.2020.6.02.8000

Data: 16/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel, de forma
continuada, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming, incluindo o fornecimento de
aparelhos smartphones e respectivos chips SIMCard, em regime de comodato, conforme quantitativo e especificações
constantes no Termo de Referência (Anexo I), por um período inicial de 24 meses, podendo ser prorrogado.

Resultado: a empresa CLARO S.A, CNPJ nº 40.432.544/0001-47, venceu o item 1 pelo valor de R$13.646,64, o item 2  pelo
valor de R$15.596,16 e item 6 pelo valor de R$17.545,68, perfazendo um valor total de R$ 46.788,48.    Os itens 3, 4 e 5
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

resultaram desertos.

Valor total  estimado: R$ 91.638,72
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Impugnação apresentada por empresa interessada
Resposta à impugnação
Publicação do Aviso de Homologação no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 72/2020
SEI 0001860-34.2020.6.02.8000

Data: 21/10/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de empresa do ramo de transporte em veículo automotor com condutores munidos de regular carteira
de motorista e telefone celular, com a finalidade de atender às necessidades de transporte de agentes e materiais da Justiça
Eleitoral de Alagoas, decorrentes das atividades preparatórias e de execução das Eleições Gerais 2020 (etapas de vistoria dos
locais de votação, preparação das urnas eletrônicas, seções eleitorais, coleta de votos, apuração, reparação e substituição de
urnas), conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital.

Valor total  estimado : R$ 573.983,52
Resultado: A empresa RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 07.605.506/0001-73, venceu a licitação,
pelo valor total de R$ 510.000,00.

Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
 Decisão de Homologação

 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, 01 de novembro de 2020.
 
Considerando o feriado do dia 02 de novembro de 2020, e

a premente necessidade de executar as atividades preparatórias para
as Eleições Municipais de 2020, RATIFICO a ação implementada pela
Secretaria de Administração, relatada no Despacho 0798655,
referente à publicação imediata da Decisão 2637 (doc. 0798462), no
Portal da Transparência, haja vista a ausência de circulação do Diário
Oficial da União, em razão do citado feriado.

Retornem os autos para a Secretaria de Administração
para a continuidade do feito.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 01/11/2020, 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
0798855 e o código CRC 15966E40.

0010887-75.2019.6.02.8000 0798855v1
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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 novembro de 2020.

ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0010887-75.2019.6.02.8000

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
     0798462 
       
 0798694

      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      0792747

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 01/11/2020, às 18:14, 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
0798922 e o código CRC 2093AF08.

0010887-75.2019.6.02.8000 0798922v1
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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 novembro de 2020.

 

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Devolvo os presentes autos, após realização do Check

List, 0798922.
 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 01/11/2020, 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
0798924 e o código CRC 376E35D5.

0010887-75.2019.6.02.8000 0798924v1
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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 novembro de 2020.
Acuso ciência do Despacho GPRES 0798855, e

devolvo os autos à SLC, para demais providências.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/11/2020, 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
0798980 e o código CRC 57C1A948.
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

CONTRATO Nº 32/2020 

Processo nº 0010887-75.2019.6.02.8000 

 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO 
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
COM A EMPRESA RIBAL  LOCADORA DE VEÍCULOS 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, 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, e a empresa RIBAL LOCADORA DE 
VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.605.506/0001-73, sediada no Setor Complementar de 
Indústria e Abastecimento, Quadra 14 Conjunto 02 Lotes 01, 02 e 03, Brasília-DF, daqui por 
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio gerente, Júlio Torres 
Ribeiro Neto, portador da C.I nº 2.366.461 SSP/DF, inscrito no CPF nº 004.235.151-01, resolvem 
celebrar o presente contrato de prestação de serviços, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, 
no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão Eletrônico n° 68/2020 
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, 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 transporte de urnas eletrônicas, 
envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como o fornecimento de envelopes, 
conforme o edital de licitações e seus anexos. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas nos ANEXOS I e I-A e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico nº 
68/2020, que passa a fazer parte integrante do presente Termo, independente de transcrição. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 
 

Os serviços de distribuição serão realizados em três etapas: 
 

a) a primeira consiste na distribuição de urnas e cabinas — coleta das 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
urnas eletrônicas e cabinas nos Locais de Armazenamento para entrega nos 
Locais de Votação. Esse transporte será municipal, para os municípios onde 
existem Locais de Armazenamento, ou intermunicipal, para os municípios sem 
Local de Armazenamento; 
 

b) a segunda é relativa à coleta de envelopes lacrados nos Locais de 
Votação para entrega nos Pontos de Transmissão e/ou Juntas Apuradoras, 
conforme o caso, podendo ainda esse transporte ser municipal, 
intermunicipal ou ambos (municipal seguido de intermunicipal);  
 

c) a terceira trata do recolhimento das caixas de urnas eletrônicas e dos 
volumes de materiais de apuração, acondicionados em envelopes com até 
12 unidades, para entrega nas juntas eleitorais. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os períodos de cada etapa por turno de Eleição são os seguintes: 

a) 1º Turno e 2º Turno, se houver (somente Capital):  

• Distribuição de urnas e cabinas: véspera da Eleição;  

• Recolhimento de envelopes: dia da Eleição, após o término da votação; e  

• Recolhimento de urnas: dia da Eleição, após o término da votação e 

recolhimento dos envelopes.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Segue abaixo a descrição da Primeira Etapa – Distribuição de   
Urnas e Cabinas: 
 

 
Objetivo 

Recolhimento das urnas eletrônicas e cabinas de votação nos 
Locais de Armazenamento para entrega nos Locais de 
Votação, de acordo com os quantitativos estimados no Anexo 
I-B.  

Data do recolhimento do 
material 

Véspera das Eleições, 1º e 2º Turno, se houver    
(somente na Capital). 

 
 
 

Horário 

1. Conforme Anexo I-G, mediante reunião entre o 
Chefe de Cartório e representante da contratada, 
sendo recomendado a distribuição entre às 8h e 14h.  

2. Poderá haver modificações, neste caso, de acordo 
com o planejamento logístico do Cartório Eleitoral, a 
ser combinado e entregue à contratada, em reuniões 
específicas, com cópia à Gestão Contratual, 
respeitando-se o limite de 6(seis) horas para a 
conclusão da distribuição de urnas, uma vez iniciada a 
operação.  
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Locais de coleta 

Nos Locais de Armazenamento definidos pelas zonas 
eleitorais, conforme relação contida no anexo I-B, 
podendo sofrer alterações pontuais, em geral sem 
alterações quantitativas significantes, que serão 
devida e oportunamente comunicadas quando da 
sua ocorrência à contratada, pela Gestão Contratual.  

 
 

Local de entrega 

Nos Locais de Votação, segundo as quantidades 
estimadas no Anexo I-C, e que serão atualizadas e 
fornecidas à contratada, em formato final, em até 30 
dias antes da realização do 1º turno, podendo sofrer 
alterações pontuais, em razão de caso fortuito ou força 
maior, que serão devida e oportunamente 
comunicadas quando de sua ocorrência à contratada, 
pela Gestão Contratual. 

Responsável pela        
entrega nos locais de   

coleta 

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem 
como pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos 
Locais de Armazenamento da Zona Eleitoral.  

Responsável pela          
recepção nos locais de 

entrega 

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela 
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Segue abaixo a descrição da Segunda Etapa – Recolhimento de 
Envelopes: 

 
 

Objetivo 
Coleta de envelopes, para entrega nos Pontos de 
Transmissão e/ou Juntas Apuradoras.  

Data 
Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver                            
(somente Capital).  

 
 
 
 
 

Horário 

Com início às 17h e 15min e prazos de entrega 
conforme abaixo: Transporte municipal: 1 hora, 
contada a partir do recolhimento; Transporte 
intermunicipal: 2 horas, contada a partir do 
recolhimento do último envelope do município de 
origem; O Cartório Eleitoral poderá se valer de 
aplicativos de mensagem ou SMS para registrar o 
término da votação de cada Local de Votação, e 
assim também notificar à empresa, onde esta terá, a 
partir de então, 30 min para recolhimento dos 
envelopes daquele Local de Votação, devendo essa 
opção ser ajustada com a empresa, conforme 
reunião prévia.  

Local de recolhimento Locais de votação, conforme locais de entrega da 
etapa anterior.  

 

 

 

Local de entrega 

Conforme logística do Cartório Eleitoral, o endereço de 
entrega poderá ser em um Ponto de Transmissão no 
próprio município ou em município distinto pertencente 
à Zona Eleitoral, e/ou Junta Apuradora, localizada no 
próprio município ou em município pertencente à Zona 
Eleitoral, conforme cenários abaixo  
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Cenário 1. Para os municípios onde haja Ponto de 
Transmissão e Junta Apuradora, mas em endereços 
distintos, deverão ser entregues primeiro os envelopes 
destinados aos Ponto de Transmissão (transporte 
municipal) e em seguida os envelopes destinados à 
Junta Apuradora (transporte municipal), sendo utilizado 
para tanto o mesmo veículo;  

Cenário 2. Para municípios onde haja Pontos de 
Transmissão mas não haja Junta Apuradora deverão ser 
entregues os envelopes destinados ao Ponto de 
Transmissão (transporte municipal) e em seguida os 
envelopes da Junta Apuradora (transporte 
intermunicipal);  

Cenário 3. Para municípios onde não haja Ponto de 
Transmissão todos os envelopes serão entregues em 
ponto de transmissão (transporte intermunicipal) 
seguido de entrega dos demais envelopes na junta 
eleitoral (transporte intermunicipal) ou então todos os 
envelopes serão entregues diretamente na junta 
eleitoral (transporte intermunicipal).  

Responsável pela       
entrega nos locais de    

coleta 

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela 
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação.  

Responsável pela          
recepção nos locais de 

entrega 

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como 
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Pontos de 
Transmissão e Juntas Apuradoras da Zona Eleitoral.  

 

 

- Especificidades da etapa de recolhimento de envelopes 
 

Para os transportes municipais. A empresa deverá fazer tantos trajetos quanto forem 
necessários entre os Locais de Votação e o Ponto de Transmissão/Junta Apuradora, de forma a 
evitar a utilização de roteiros preestabelecidos fixos e que dificultem ou atrasem o 
processamento de resultados. Deverá ser respeitado, no entanto, o limite de 1 (um) 
recolhimento por Local de Votação. Para os transportes municipais seguidos de transporte 
intermunicipal. Nos municípios onde a empresa fizer uso de mais de um veículo, o transporte 
intermunicipal poderá ser feito em veículo único, ou seja, com “transbordo” de envelopes 
entre os veículos do município de origem, para concentração em um único transporte com 
destino ao Ponto de Transmissão e/ou Junta Apuradora, devendo porém o “transbordo” 
ocorrer em um Ponto de Transmissão, acompanhado por servidor da Justiça Eleitoral ou 
designado pelo Juiz Eleitoral.  
 
- EXEMPLOS DE CENÁRIOS  

 
- Cenário 1 – Maceió - Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação próximos 
ao Ponto de Transmissão do Grupo Escolar Tavares Bastos (conforme definido pelo Cartório 
Eleitoral), entrega de parte de envelopes no Tavares Bastos e em seguida entrega dos demais 
envelopes na Junta Apuradora (deslocamento municipal com parada). 
 
Cenário 2 – Jaramataia – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação do 
município de Jaramataia e entrega de parte desses envelopes no Ponto de Transmissão, no 
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próprio município, e em seguida concentração dos envelopes em um único veículo para 
deslocamento para a sede do Cartório Eleitoral (Girau do Ponciano) para entrega dos demais 
envelopes (deslocamento municipal, seguido de deslocamento intermunicipal).  
 
Cenário 3 – Cajueiro – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de Cajueiro 
e em seguida deslocamento para a Junta Apuradora, em Viçosa (deslocamento 
intermunicipal).  
 
Cenário 3 – Tanque d’Arca – Recolhimento de todos os envelopes dos Locais de Votação de 
Tanque d’Arca e deslocamento para o Ponto de Transmissão em Maribondo (transporte 
intermunicipal), e em seguida deslocamento para a Junta Apuradora em Boca da Mata 
(deslocamento intermunicipal continuado).  
 

PARÁGRAFO QUARTO – Segue abaixo a descrição da Terceira Etapa – Recolhimento de   
Urnas: 

 

Objetivo Recolhimento das urnas eletrônicas. 

Data 
Dia das Eleições – 1º e 2º Turno, se houver (somente 
Capital).  

Horário 
Com início às 17h e 30min e término até 4 horas após o 
encerramento da votação no respectivo local de 
votação, aferidos conforme início da etapa anterior 
(Recolhimento de Envelopes).  

Local de recolhimento Locais de Votação, local de entrega da Etapa de 
Distribuição das Urnas  

Local de entrega 
Nos Locais de Armazenamento, local de coleta da 
Etapa de Distribuição das Urnas.  

Responsável pela       
entrega nos locais de    

coleta 

Coordenadores de local ou pessoal autorizado pela 
Justiça Eleitoral nos Locais de Votação.  

Responsável pela          
recepção nos locais de 

entrega 

Servidor do Cartório Eleitoral ou do TRE-AL, bem como 
pessoal autorizado pela Justiça Eleitoral, nos Locais de 

Armazenamento da Zona Eleitoral.  
 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

 
Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada 

o valor de R$ 728.000,00 (setecentos e vinte e oito mil reais). 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Considerando o valor acima mencionado, o valor total deste Contrato 
perfaz a importância de R$ 728.000,00 (setecentos e vinte e oito mil reais), sendo R$ 
640.469,00 (seiscentos e quarenta mil e quatrocentos  e sessenta e nove reais), para o 
primeiro turno e R$ 87.531,00 (oitenta e sete mil e quinhentos e trinta e um reais), para o 
segundo turno, se houver. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, 
encargos trabalhistas, previdenciários e sociais e custos operacionais em geral. 
 

Contrato nº 32/2020. Assinado (0799338)         SEI 0010887-75.2019.6.02.8000 / pg. 1074



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 
 O pagamento será efetuado, por turno de votação, no prazo máximo de 
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, após o devido 
atesto pela Gestão/Fiscalização, desde que os serviços estejam em conformidade 
com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável à Contratada. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O pagamento será realizado mediante ordem bancária de 
crédito em favor da Contratada, que, para tanto, deverá fazer constar em sua 
proposta seus dados bancários. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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 QUARTO - Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos 
e as contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, 
modificada pela de nº 539, de 25/04/2005 e pela 706/2007. 

PARÁGRAFO SEXTO - Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, 
mediante comprovação da opção ou se encontre em uma das situações elencadas no art. 3º 
da IN SRF nº 480/2004 e suas alterações posteriores. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de 
emissão de notas fiscais. 

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

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365  365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
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 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° 167864 (Pleitos Eleitorais) e 
Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 

                    CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
 São obrigações da Contratada: 
 

 
a) Efetuar a coleta dos itens conforme descrito em cada etapa, nos 
horários e locais ajustados, em veículos utilizados exclusivamente para 
este fim; 
b) Fornecer recibo em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
discriminando as quantidades transportadas em cada etapa, no ato da 
coleta; 
c) Entregar as urnas eletrônicas, volumes de cabinas de votação, 
volumes de mídias de votação e volumes de materiais de apuração 
mediante recibo, nos endereços relacionados pelo Contratante, 
exclusivamente aos serventuários devidamente designados pelo Juiz 
Eleitoral da respectiva Zona, conforme descrito neste Termo de Referência; 
d) Responder, na forma estabelecida no contrato, pelo inadimplemento 
de cláusulas contratuais ou quando ocorrer avarias ocasionadas 
comprovadamente por manuseio indevido no trajeto das urnas eletrônicas, 
mídias de resultado e demais materiais, ou extravios, por culpa ou dolo da 
contratada; 
e) Adotar as cautelas necessárias para o manuseio e transporte dos 
equipamentos;  
f) Cumprir as obrigações derivadas do contrato, quais sejam, encargos 
previdenciários, obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais; 
g) Cumprir as decisões emanadas da administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas que visem ao fiel cumprimento do contrato.  
h) Implantar, de forma adequada, a supervisão dos serviços, de modo 
a obter uma operação correta e eficaz;  
i)         Comunicar à Fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade 
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que a referida Fiscalização 
julgar necessários; 
j)        Fornecer ao contratante, em prazo não superior a 20 (vinte 
dias) após a contratação, o plano logístico da distribuição das urnas 
eletrônicas, mídias de resultado, materiais de votação e expediente; 
k) Expor a logística dos trabalhos aos agentes da Justiça Eleitoral 
(servidores, Juízes e Membros do Tribunal), em momentos distintos, na 
forma determinada pelo Contratante; 
l)        Solicitar ao contratante os endereços dos locais de coleta e 
entrega das urnas eletrônicas, por Zona e Seção Eleitoral, bem como a sua 
respectiva quantidade, devendo ainda, a contratada requerer a lista 
supramencionada em um prazo mínimo de 05 (cinco) dias que antecedam 
o transporte das urnas eletrônicas, em função da probabilidade de haver 
mudanças nos locais onde funcionarão as seções eleitorais; 
m) Dispor de pelo menos um supervisor/coordenador na região para 
atendimento à Zona Eleitoral, podendo este ser compartilhado com outras 
zonas eleitorais, que possa intervir na logística direta de distribuição e 
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recolhimento e que esteja desvinculado do quadro de motoristas e 
carregadores;  
n) Munir os condutores dos veículos envolvidos na operação com 
aparelhos celulares, bem como todos os responsáveis nos locais de apoio, 
em todas as sedes das Zonas Eleitorais. O uso dos telefones celulares, nos 
limites da contratação, fica restrito ao recebimento de chamadas pagas na 
sua origem, não se responsabilizando o Tribunal por qualquer ligação 
originada do aparelho durante o período da contratação ou mesmo 
recebida na modalidade “a cobrar”;  
o) Fornecer ao TRE-AL uma relação contendo nome dos condutores e  

 
identificação dos veículos (modelo, marca, ano de fabricação, placa) 
que serão utilizados em cada etapa da operação.  
 

p) Indicar preposto, a quem a Fiscalização dirigir-se-á para resolver 
questões vinculadas à execução dos serviços; 
q) Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e 
identificados. 

 
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 OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
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a)  Permitir o acesso dos empregados da contratada às suas dependências 
para execução de serviços referentes ao objeto contratado, quando 
necessário; 
b)   Prestar as informações e os esclarecimentos correlatos aos serviços, 
que venham a ser solicitados pela Contratada; 
c)  Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu 
bom desempenho, segundo os princípios da eficiência e da eficácia; 
d) Aceitar o preposto indicado pela contratada; 
e) Observar as condições gerais de aceitação quanto a peso, dimensões e 
outras estabelecidas pela Contratada; 
e) Apresentar à Contratada cronograma para realização da coleta e da 
entrega das urnas eletrônicas, incluindo a indicação dos respectivos locais 
de coleta e entrega; 
f) Fornecer e emitir recibos discriminando a quantidade de urnas 
eletrônicas, mídias de resultado e materiais e que forem entregues à 
Contratada, nos quais o signatário aporá por extenso o nome juntamente 
com o número de um documento de identificação pessoal; 
g) Fiscalizar, por meio dos Gestores designados pela Presidência, com apoio 
da Fiscalização, a execução dos serviços.  

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

 
  A vigência do contrato será a partir da assinatura, até 31 de dezembro de 2020, 
considerando o prazo para pagamento. 
 

CLÁUSULA DEZ – 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. 
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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 ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 A Contratada estará sujeita às penalidades estabelecidas na legislação 
que disciplina as licitações e contratações públicas (Leis nº 8.666/93 e 10.520/02), 
nos seguintes termos: 

a) Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93: 

 

a.1) O atraso injustificado no início da execução dos serviços sujeitará a 
Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 5% do valor total do 
contrato, por turno de votação. A execução terá início com a arrumação das 
urnas para distribuição aos locais de votação. 

a.2) O atraso injustificado, ou de justificativa não aceita pela 
Administração, em relação a coleta ou entrega dos itens contratados, em 
qualquer etapa, sujeitará a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 
2% sobre preço unitário de coleta ou entrega do item, por tempo superior a 
30 minutos, incidindo em tantos quantos forem os volumes coletados ou 
entregues em atraso, por turno de votação. 
 

b) Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do 
contrato, o Contratante poderá aplicar, ainda, as seguintes penalidades: 

 

b.1) Advertência; 

b.2) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial 
do mesmo; 
b.3) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o TRE-AL; 
b.4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderá a Administração considerar inexecução total ou 
parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior 
a 2 dias para as atividades preparatórias, 5 horas para as todas as etapas dos 
serviços, à exceção da etapa II, cujo prazo será considerado para tanto se 
superior a 2 horas, na entrega, coleta ou na regularização de eventuais vícios. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta 
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e 
será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais.  
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As penalidades serão aplicadas na forma da 
legislação específica e de acordo com as normas regulamentares da Secretaria 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, assegurando-se à Contratada, em 
qualquer hipótese, os benefícios da ampla defesa e do contraditório. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - A contratada, 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 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO OITAVO -  Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância 
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do 
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO NONO -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à contratada. 

 
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. 

 
PARÁGRAFO TREZE -    Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente contratação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 

 
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 
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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. 
 
PARÁGRAFO 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 TREZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020 E À PROPOSTA DE 
PREÇO DA CONTRATADA 

 
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão Eletrônico 

nº 68/2020 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que passam a integrá-lo, 
independentemente de transcrição. 

  
CLÁUSULA QUATORZE – DA GESTÃO CONTRATUAL E  FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 A gestão do contrato ficará a cargo de servidores Leonardo Luiz dos 
Santos Pereira e Neilton Souza Silva Júnior, que promoverão o acompanhamento 
da execução dos serviços, ficando a fiscalização a cargo dos Chefes de Cartório 
ou outros servidores designados pela Presidência do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas.  

PARÁGRAFO ÚNICO - À Gestão e Fiscalização do contrato, dentre outras 
atribuições previstas na Resolução nº 15.787/2017 ou outro instrumento legal 
que a substitua, compete: 

a) Fornecer à Contratada os endereços de coleta e de entrega das 
urnas eletrônicas, por Zona e Seção Eleitoral, pontos de 
transmissão e juntas apuradoras. 

b) Atestar a execução dos serviços e proceder ao que for necessário 
para viabilizar o pagamento na forma prevista no contrato. 

c) Comunicar à Administração eventual descumprimento de cláusula 
contratual. 

d) Propor, de forma fundamentada, em caso de descumprimento de 
cláusula contratual, as penalidades cabíveis. 

 
CLÁUSULA QUINZE - 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. 
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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 DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - 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 devidamente assinado. 
   

                    Maceió, 1º  de  novembro  de 2020. 
 

 
Pelo TRE/AL  

               Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
                Presidente  

 
Pela Empresa  

                
Júlio Torres Ribeiro Neto 
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E-mail - 0799626

Data de Envio: 
  03/11/2020 13:51:58

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    camila@ribal.com.br
    juliotribeiro@gmail.com

Assunto: 
  contrato nº 32/2020 assinado

Mensagem: 
  Bom dia!

Segue em anexo o contrato nº 32/2020 com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, devidamente
assinado para acompanhamento das cláusulas ali dispostas.

Ressalto que a nota de empenho relativa ao contrato será oportunamente encaminhada.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Anexos:
    Contrato_0799338_Contrato_TRE_AL_n__32_de_2020_Assinado.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, 03 de novembro de 2020.
À COFIN,
Para emissão de Nota de Empenho.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 03/11/2020, às 13:52, 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
0799627 e o código CRC 947B9E4A.

0010887-75.2019.6.02.8000 0799627v1
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03/11/2020 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6098031 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: 03/11/2020 14:55:43
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6098031
   Data prevista de publicação: 04/11/2020
   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

13049702 Extrato do Contrato n 31-2020- ribal.rtf 763c3d1168d171c5
463722e1a032de01 3,00 R$ 99,12

13049703 Extrato do Contrato n 32-2020- ribal.rtf 22561292c2d27fa8
a6d1daf7101d4f6a 3,00 R$ 99,12

TOTAL DO OFICIO 6,00 R$ 198,24
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DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho SLC (0799627).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/11/2020, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0799829 e o código CRC 95078475.

0010887-75.2019.6.02.8000 0799829v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/11/2020, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/11/2020, às 19:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/11/2020, às 21:33, 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
0800123 e o código CRC C064BFD6.

0010887-75.2019.6.02.8000 0800123v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 839/20 (0800123).

Observação:

Valor da NE 839/20 referente ao 1º turno.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 03/11/2020, às 18:05, 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
0800127 e o código CRC AAA400E8.
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DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000839

(0800123).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/11/2020, às 18:19, 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
0800176 e o código CRC 3154E53F.
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DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2020.
Sigam os autos à SPLOG e à SEPAT, Unidades

Gestoras.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/11/2020, às 23:49, 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
0801309 e o código CRC 5F05491E.
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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 05302020110400199
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Nº 210, quarta-feira, 4 de novembro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4°Aditivo ao Contrato n°40/2017. Contratante: TRF5ªR. Contratada:
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. CNPJ: 90.347.840/0008-94. Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato por mais 12(doze)meses. Fundamento Legal: PAV n° 0006361-
08.2020.4.05.7000-TRF5ªR; art.57,II da Lei n°8.666/1993. Vigência: 05/11/2020 até
04/11/2021. Valor: R$ 308.980,72(trezentos e oito mil, novecentos e oitenta reais e
setenta e dois centavos. Recursos Orçamentários: PT-168455; ED-339039.16 e 339030.24
Assinatura:29/10/2020. Assinam: Telma Roberta Vasconcelos Caires, Diretora Geral-TRF5ªR.
e Vitor Torres de Azevedo e Joaquim José de Moraes Bastos Júnior, ambos representantes
da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 24/2020; PA SEI nº 0003807-72.2020.6.02.8502; Fund. Legal: Leis Federais n°s
10.520/02, 8.666/93 e regulamentações, Resoluções nºs 15.559/2014 e 15.787/17, INs
SEGES/MPDG nº 05/ 2017, nº 02/2010 e nº 01/ 2010, a Resolução nº 169/2013 do CNJ, a
IN's do TSE 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° 8.078/90,
os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Partes: União,
através do TRE/AL, e a empresa D. M . CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI,
CNPJ nº 10.635.663/0001-36; Objeto: fornecimento de mão-de-obra para atuação nos
cartórios eleitorais, locais de armazenamento e locais de votação, conforme especificações
e condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital do PE nº 66/2020 e seus anexos;
Valor total: R$ 836.649,82; Vigência: a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro
de 2020, podendo se encerrar antes, caso haja a solução de suas obrigações; Assinatura:
27/10/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 25/2020; PA SEI nº 0010905-96.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Leis Federais n°s
10.520/02, 8.666/93 e regulamentações, Resoluções nºs 15.559/2014 e 15.787/17, IN's
SEGES/MPDG nº 05/ 2017, nº 02/2010 e nº 01/ 2010, a Resolução nº 169/2013 do CNJ, a
IN do TSE 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° 8.078/90,
os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Partes: União,
através do TRE/AL, e a empresa KAFES ENGENHARIA EIRELI ME, CNPJ nº 11.971.129/0001-
63; Objeto: prestação, de forma não contínua, de serviços de eletricista, para atender às
necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020; O valor dos serviços
é de R$ 92.104,05 para o primeiro turno de votação, e de R$ 7.891,85 para o segundo
turno de votação, se houver, perfazendo um total de R$ 99.995,91; Vigência: a partir da
data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2020, considerando o prazo estipulado para
pagamento; Assinatura: 22/10/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 32/2020; SEI nº 0010887-75.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Leis Federais n°s
10.520/02 e 8.666/93. Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa RIBAL LOCADORA DE
VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 07.605..506/0001-73; Objeto: prestação dos serviços de
transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como
o fornecimento de envelopes; Valor Global: R$ 728.000,00; Vigência: a partir da data de
sua assinatura até 31 de dezembro de 2020; Assinatura: 02/11/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 31/2020; SEI nº 0001860-34.2020.6.02.8000; Fund. Legal: Leis Federais n°s
10.520/02 e 8.666/93. Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa RIBAL LOCADORA DE
VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 07.605..506/0001-73; Objeto: prestação dos serviços de
transporte de agentes e materiais da Justiça Eleitoral de Alagoas, decorrentes das
atividades preparatórias e de execução das Eleições Gerais 2020; Valor Global: R$
510.000,00; Vigência: a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2020;
Assinatura: 02/11/2020.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 08/2020; Processo nº 0001372-79.2020.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/1993 e suas atualizações. Partes: Município de Campestre/AL, CNPJ nº
01.631.604/0001-07 e a União, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº
06.015.041/0001-38; Objeto: a conjugação de esforços entre os partícipes para atuar em
parceria, na continuidade das ações institucionais necessárias à realização das atividades
inerentes à Justiça Eleitoral, no Município de Campestre/AL, no que concerne à requisição
de pessoal. Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura (17/04/2020), podendo ser
prorrogado.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 11/2020; Processo nº 0001316-46.2020.6.02.8000; Fund. Legal: Resolução TSE
nº 19.994/1997 e as disposições legais vigentes. Partes: Município de Flexeiras/AL, CNPJ nº
12.262.721/0001-59, e a União, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº
06.015.041/0001-38; Objeto: a conjugação de esforços entre os partícipes para atuar em
parceria na implementação das ações institucionais necessárias à consecução do interesse
público inerente ao processo eleitoral, especialmente no que diz respeito ao atendimento
ao cidadão. Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura (17/04/2020), podendo ser
prorrogado por igual período.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 05/2020; Processo nº 0000685-11.2018.6.02.8053; Fund. Legal: Leis nºs
6.999/1982 e 8.666/1993 e Resolução TSE nº 23.523/2017. Partes: Município de Joaquim
Gomes/AL, CNPJ nº 12.262.739/0001-50, e a União, através do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-38; Objeto: a conjugação de esforços entre os
partícipes para atuar em parceria, na continuidade das ações institucionais necessárias à
realização das atividades inerentes à Justiça Eleitoral, no Município de Joaquim Gomes/AL,
no que concerne à requisição de pessoal. Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura
(30/03/2020), podendo ser prorrogado.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 07/2020; Processo nº 0001365-87.2020.6.02.8000; Fund. Legal: Resolução TSE
nº 19.994/1997 e as disposições legais vigentes. Partes: Município de Novo Lino/AL, CNPJ
nº 12.248.878/0001-20, e a União, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ
nº 06.015.041/0001-38; Objeto:a conjugação de esforços entre os partícipes para atuar em
parceria na implementação das ações institucionais necessárias à consecução do interesse
público inerente ao processo eleitoral, especialmente no que diz respeito ao atendimento
ao cidadão. Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura (17/04/2020), podendo ser
prorrogado sucessivamente por igual período.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0009921-78.2020.6.02.8000; Objeto: contratação direta para a aquisição de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender às Seções Eleitorais em Alagoas,
assim como aos mesários e colaboradores que irão prestar serviços durante as Eleições
2020; Fund. Legal: artigo 4º da Lei nº 13.979/2020; Empresas contratadas: a) Brandão

Serviços Artesanais Eireli, CNPJ: 22.546.110/0001-96, para aquisição do item 1, no valor
total de R$ 40.404,00 (protetor facial ); b) Distribuidora Klean Ltda, CNPJ: 30.984.346/0001-
32, aquisição do item 2, no valor total de R$ 8.820,00 (Álcool 70%); c) Livraria e Papelaria
Globo Eireli, CNPJ: 22.336.585/0001-58, para aquisição dos itens 3 e 5, no valor total de R$
49.385,00 (3-Fita adesiva e 5-Caneta); d) Up Distribuidora de Produtos Descartáveis Ltda,
CNPJ: 12.423.997/0001-71, para aquisição do item 4, no valor total de R$ 56.760,00(Rolo
papel toalha); e) PrintCapas - T. K. Ferreira da Silva Gráfica, CNPJ: 14.521.720/0001-07,
para aquisição dos itens 6, 7 e 8, no valor total de R$ 4.850,00(6- Adesivo piso, 7- Poster
A3, 8-Poster 54x74cm ); Ratificação e autorização pelo Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA
DE ARAÚJO, Presidente do TRE-AL, em 29/10/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2015; Proc. SEI nº 009949-17.2018.6.02.8000; Fund.
Legal: artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores combinado com a
Cláusula Sétima do Contrato, no art. 39 da Res. TRE/AL nº 15.787/2017 e na Convenção
Coletiva de Trabalho 2018/2018 da Categoria; Partes: União, através do TRE/AL, e a
empresa SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A. CNPJ nº 25.278.459/0026-30, Objeto:
prestação de serviços de vigilância patrimonial armada no imóvel do Edifício da Sede
Antiga do TRE/AL, do Fórum Eleitoral de Maceió, do Galpão da Seção de Patrimônio do
TRE/AL, do Galpão da Seção de Almoxarifado do TRE/AL, do Fórum Eleitoral de Arapiraca
e do Fórum Eleitoral de Rio Largo, da seguinte forma: a) O valor mensal do contrato passa
de R$ 96.640,89 para R$ 93.957,32, a partir de janeiro de 2018, em virtude do acréscimo
nos valores das remunerações e do auxílio-alimentação (Convenção Coletiva de 2018), bem
como em virtude da incidência da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017); b) O valor
mensal do contrato passa de R$ 93.957,32 para R$ 94.010,27 no mês de fevereiro de 2018,
devido ao aumento do vale transporte; c) O valor mensal do contrato passa de R$
94.010,27 para R$ 77.655,01, a partir de 12/03/2018, em razão da supressão de dois
postos noturnos em Maceió; d) O valor mensal do contrato passa de R$ 77.655,01 para R$
74.603,21 a partir de agosto de 2018, em virtude do novo aumento do auxílio-alimentação,
da instituição de prêmio mensal (Convenção Coletiva de 2018) e da exclusão da hora extra
no feriado trabalhado; e) O valor dos insumos foram reajustados em 2,70%, a partir de
1º/01/2018, considerando a variação do IPCA-E para o período. A contratada deverá
restituir o valor de R$ 83.419,69 ao contratante, em razão deste ser o valor pago a maior
durante o exercício de 2018. O Valor total do contrato durante o exercício 2018 é de R$
955.268,56. Assinatura: 22/09/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2015; Proc. SEI nº 009949-17.2018.6.02.8000;
Fund. Legal: artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores combinado com a
Cláusula Sétima do Contrato, no art. 39 da Res. TRE/AL nº 15.787/2017 e na Convenção
Coletiva de Trabalho 2018/2018 da Categoria; Partes: União, através do TRE/AL, e a
empresa SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A. CNPJ nº 25.278.459/0026-30, Objeto:
repactuação do valor mensal do Contrato nº 22/2015, que trata da prestação de serviços
de vigilância patrimonial armada no imóvel do Edifício da Sede Antiga do TRE/AL, do Fórum
Eleitoral de Maceió, do Edifício-Sede do TRE/AL, do Galpão da Seção de Almoxarifado do
TRE/AL, do Fórum Eleitoral de Major Isidoro e do Fórum Eleitoral de Palmeira dos Índios,
da seguinte forma: a) O valor mensal do contrato passa de R$ 86.637,80, para R$
85.210,63 no mês de janeiro de 2018, em virtude do acréscimo nos valores das
remunerações e do auxílio-alimentação (Convenção Coletiva de 2018), bem como em
virtude da incidência da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017); b) O valor mensal do
contrato passa de R$ 85.210,63 para R$ 85.287,94, a partir de 12/02/2018, devido ao
aumento do vale transporte; c) O valor mensal do contrato passa de R$ 85.287,94 para R$
81.944,39, a partir de agosto de 2018, em virtude do novo aumento do auxílio-
alimentação, da instituição de prêmio mensal (Convenção Coletiva de 2018) e da exclusão
da hora extra no feriado trabalhado; d) O valor dos insumos foram reajustados em 2,80%,
a partir de 1º/01/2018, considerando a variação do IPCA-E para o período. A contratada
deverá restituir o valor de R$ 83.728,94 ao contratante, em razão deste ser o valor pago
a maior durante o exercício de 2018. O Valor total do contrato durante o exercício 2018
é de R$ 1.006.629,34 Assinatura: 22/09/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2015; Proc. SEI nº 0010127-29.2019.6.02.8000;
Fund. Legal: artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores combinado com a
Cláusula Sétima do Contrato, no art. 39 da Res. TRE/AL nº 15.787/2017 e na Convenção
Coletiva de Trabalho 2019/2019 da Categoria; Partes: União, através do TRE/AL, e a
empresa SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A. CNPJ nº 25.278.459/0026-30, Objeto:
repactuação do valor mensal do Contrato nº 18/2015, que trata da prestação de serviços
de vigilância patrimonial armada no imóvel do Edifício da Sede Antiga do TRE/AL, do Fórum
Eleitoral de Maceió, do Galpão da Seção de Patrimônio do TRE/AL, do Galpão da Seção de
Almoxarifado do TRE/AL, do Fórum Eleitoral de Arapiraca e do Fórum Eleitoral de Rio
Largo, da seguinte forma: a) O valor mensal do contrato passa de R$ 74.603,21, para R$
78.003,63 a partir de janeiro de 2019, em virtude do acréscimo nos valores das
remunerações e do auxílio-alimentação (Convenção Coletiva de 2019); b) O valor dos
insumos serão reajustados em 4,56%, a partir de 1º/01/2019, considerando a variação do
IPCA-E para o período de 10/11/2017 a 10/11/2018. Parágrafo Primeiro: A contratada
deverá restituir o valor de R$ 58.603,70 ao contratante, em razão deste ser o valor pago
a maior durante o exercício de 2019. Assinatura: 24/09/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2015; Proc. SEI nº 0010127-29.2019.6.02.8000;
Fund. Legal: artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores combinado com a
Cláusula Sétima do Contrato, no art. 39 da Res. TRE/AL nº 15.787/2017 e na Convenção
Coletiva de Trabalho 2019/2019 da Categoria; Partes: União, através do TRE/AL, e a
empresa SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A. CNPJ nº 25.278.459/0026-30, Objeto:
repactuação do valor mensal do Contrato nº 22/2015, que trata da prestação de serviços
de vigilância patrimonial armada no imóvel do Edifício da Sede Antiga do TRE/AL, do Fórum
Eleitoral de Maceió, do Edifício-Sede do TRE/AL, do Galpão da Seção de Almoxarifado do
TRE/AL, do Fórum Eleitoral de Major Isidoro e do Fórum Eleitoral de Palmeira dos Índios,
da seguinte forma: a) O valor mensal do contrato passa de R$ 81.944,39, para R$
85.659,02 a partir de janeiro de 2019, em virtude do acréscimo nos valores das
remunerações e do auxílio-alimentação (Convenção Coletiva de 2019); b) O valor mensal
do contrato passa de R$ 85.659,02 para R$ 78.158,21 a partir de maio de 2019, devido a
exclusão de um posto diurno a partir de 1º de maio de 2019; c) O valor dos insumos serão
reajustados em 4,05%, a partir de 1º/01/2019, considerando a variação do IPCA-E para o
período de 14/12/2017 a 14/12/2018. Parágrafo Único: A contratada deverá restituir o
valor de R$ 60.581,71 ao contratante, em razão deste ser o valor pago a maior durante o
exercício de 2019. Assinatura: 24/09/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2015; Proc. SEI nº 009169-
09.2020.6.02.8000; Fund. Legal: artigo 65, inciso I, alínea "b" e parágrafo
primeiro da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores combinado com a Cláusula
Dezessete do Contrato nº 22/2015; Partes: União, através do TRE/AL, e a
empresa SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A. CNPJ nº 25.278.459/0026-
30, Objeto: o acréscimo de um posto de vigilância diurno e um posto de
vigilância noturno em Maceió/AL, do dia 03 de outubro de 2020 a 30 de
novembro de 2020, a fim de assegurar a segurança necessária na Escola
Professor José Vitorino da Rocha, situada na avenida Fernandes Lima, s/ nº,
Pinheiro, Maceió, Alagoas, local em que serão armazenados os materiais
destinados às Eleições de 2020. Valor total do aditivo: R$ 33.509,61 que
corresponde à aproximadamente 2,74%.O Valor total do contrato: R$
664.752,37. Assinatura: 02/10/2020.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2016; Processo SEI nº 0005039-
73.2020.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, e na
Cláusula Onze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL e a empresa BSB TIC
SOLUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 04.202.019/0001-71; Objeto: prorrogação da vigência do
Contrato, que trata da prestação dos serviços de comunicação de dados entre o Prédio
Sede do TRE/AL e o Fórum Eleitoral, por mais 12 meses; Assinatura: 16/10/2020. Valor
mensal: R$ 7.690,00; Valor total: R$ 92.280,00.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020

Processo Administrativo SEI nº 0001860-34.2020.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 31/10/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 72/2020, que
tem por objeto a contratação de empresa do ramo de transporte em veículo automotor
com condutores munidos de regular carteira de motorista e telefone celular, com a
finalidade de atender às necessidades de transporte de agentes e materiais da Justiça
Eleitoral de Alagoas, decorrentes das atividades preparatórias e de execução das Eleições
Gerais 2020, à empresa RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ sob o nº
07.605.506/0001-73, pelo valor global R$ 510.000,00, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019.

Maceió-AL, 3 de novembro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020

Processo Administrativo SEI nº 0010887-75.2019.2020.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 31/10/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 68/2020, que
tem por objeto a contratação de empresa para transporte de urnas eletrônicas,
envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como o fornecimento de envelopes,
à empresa RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ sob o nº 07.605.506/0001-73,
pelo valor global R$ 728.000,00, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002 e
no Decreto nº 10.024/2019.

Maceió-AL, 3 de novembro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2020

Processo Administrativo SEI nº 0009320-72.2020.2020.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 30/10/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 74/2020, que
tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de material de consumo - material de
limpeza e conservação, às empresas: VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ nº
09.044.896/0001-85, Lote 5, item 9, pelo valor global de R$ 9.800,00; LIVRARIA E
PAPELARIA RENASCER LTDA, CNPJ nº 10.849.617/0001-30, Lote 2, itens 3, 4, e 5, pelo valor
global de R$ 30.060,00; LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, CNPJ nº
26.950.671/0001-07, Lote 3, itens 6 e 7, pelo valor global de R$ 14.739,20 e PR O M AC
COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 32.310.985/0001-48, Lote 6, item 10, pelo valor global de R$
44.730,00. Valor global da ata: R$ 99.329,20, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019.

Maceió-AL, 3 de novembro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AV I S O
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020

O edital da Tomada de Preços nº 01/2020 foi republicado, pois foi alterado,
com reabertura de prazo. Proc. SEI nº 0003640-09.2020. Objeto: contratação de empresa
do ramo da construção civil com o objetivo de executar os serviços da 2º fase da reforma
do antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de
material e mão de obra, conforme o edital e seus anexos. Nova Data da entrega dos
envelopes e abertura da habilitação: dia 23/11/2020, às 14h. (horário local). Local: 6º
andar do TRE/AL. O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tre-al.jus.br ou
em mídia digital fornecida pelo requerente, no 6º andar do prédio sede do TRE/AL, na SLC,
situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió/AL. Esclarecimentos: entrar
em contato diretamente com a SLC através dos telefones (82) 2122-7764/7765 ou, ainda,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

Maceió, 30 de outubro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE COMPROMISSO

Termo de Compromisso nº 1/2020. PARTES: União, através do TRE-AP e SICREDI BELEM
COOPERATIVA DE CREDITO. Objeto: Concessão de empréstimos mediante consignação em
folha de pagamento. VIGÊNCIA: a partir de 03/11/2020. DATA DE ASSINATURA: em
03/11/2020. Signatários: Presidente do TREAP, Des. Rommel Araújo de Oliveira, e Napoleão
de Alencar Almeida e Antônio Freitas Martins, representantes da conveniada.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 23/2020. Assinatura: 30/10/2020. P.A. nº 0002907-16.2020.6.03.8000. Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.
Ata de Registro de Preços nº 27/2020
EMPRESA REGISTRADA: TRANSBARROS LTDA
CNPJ: 24.110.695/0001-22

. ITEM DESCRIÇÃO DO VEÍCULO Q U A N T I DA D E
ESTIMADA DE

V E Í C U LO S

V A LO R
DA
DIÁRIA

QUANTIDADE ESTIMADA DE
DIÁRIAS POR VEÍCULO 1º e 2º

TURNO (se houver)

VALOR TOTAL
ES T I M A D O

. 1 Veículo tipo passeio - para atender (Macapá/Cutias/Itaubal/Santana/Mazagão) 225 163,35 8 294.030,00

. 2 Veículo tipo passeio - para atender (Zonas Eleitorais interior - Amapá, Calçoene, Pracuuba, Oiapoque,
Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Tartarugalzinho, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Porto
Grande, Ferreira Gomes)

3 298,70 4 3.584,40

. 3 Veículo tipo pick-up - para atender (Macapá/Cutias/Itaubal/Santana/Mazagão) 58 501,70 8 232.788,80

. 4 Veículo tipo pick-up - para atender (Zonas Eleitorais interior - Amapá, Calçoene, Pracuuba, Oiapoque,
Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Tartarugalzinho, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Porto
Grande, Ferreira Gomes)

112 641,50 4 287.392,00

. 5 Veículo tipo kombi - para atender (Macapá/Cutias/Itaubal/Santana/Mazagão) 7 381,10 8 21.341,60

. 6 Veículo tipo van - para atender (Zonas Eleitorais interior - Amapá, Calçoene, Pracuuba, Oiapoque,
Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Tartarugalzinho, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Porto
Grande, Ferreira Gomes)

10 967,50 5 48.375,00

. 7 Veículo tipo micro-ônibus - para atender (Macapá/Cutias/Itaubal/Santana/Mazagão) 2 919,40 8 14.710,40

. 8 Veículo tipo micro-ônibus - para atender (Zonas Eleitorais interior - Amapá, Calçoene, Pracuuba,
Oiapoque, Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Tartarugalzinho, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio,
Porto Grande, Ferreira Gomes)

8 1.243,80 5 49.752,00

. 9 Veículo tipo ônibus - para atender (MacapáCutias/Itaubal/Santana/Mazagão) 4 1.481,80 8 47.417,60

. 10 Veículo tipo ônibus - para atender (Zonas Eleitorais interior - Amapá, Calçoene, Pracuuba, Oiapoque,
Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Tartarugalzinho, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Porto
Grande, Ferreira Gomes)

5 2.049,90 5 51.247,50

. 11 Veículo tipo caminhão baú 3/4 - para atender (MacapáCutias/Itaubal/Santana/Mazagão) 2 906,90 8 14.510,40

. T OT A L 436 71 1.065.149,70

Des. ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA
Presidente do TRE/AP

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020

O Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá torna
pública a HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 24/2020 (0002219-
54.2020.6.03.8000) que tem por objeto a locação de veículos náuticos.

Macapá-AP, 29 de outubro de 2020.
ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 11862/2020 - TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento n. 28/2020.
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: MAGSCAN CLÍNICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA - MAGSCAN
MEDICINA E SAÚDE. CNPJ 02.733.873/0001-39. Do Objeto: Prestação de serviços

especializados de exames de ressonância magnética com rm de coração, tomografia
computadorizada com angio tc de coração, mamografia digital e outros. 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: 23/10/2020. Assinam: Desembargador ARISTÓTELES LIMA THURY pelo
Credenciante, e o Senhor GUILHERME FARIAS DE FRANÇA, pela Credenciada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 077/2020, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a empresa CLARO S/A. OBJETO: Prestação de Serviço Telefônico
Fixo Comutado (STFC) e serviço telefônico de discagem direta gratuita. FUNDA M E N T O
LEGAL: Pregão n.º 049/2020 e Lei nº 8.666/93. Valor total: R$ 387.483,38. Dotação
Orçamentária: elemento 3.33.90.39.58 e ações 02.122.0033.20GP.0029 e
02.061.0033.4269.0001. Processo SEI 0049489-54.2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: 24 meses,
contados a partir da data da sua assinatura. ASSINATURA: 30/10/2020. SIGNATÁRIOS:
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o Sr. Luiz Gonzaga Macedo Carrilho, pela
Contratada.
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Pregões 2020

Procedimento Concluído

Número 01/2020
SEI 0008362-23.2019.6.02.8000

Data: 19/02/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de serviços de lanches.

Valor Unitário Estimado: R$ 22,85
Resultado: a empresa STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA., CNPJ nº 11.831.861/0001-09,  venceu a licitação pelo valor unitário R$
16,95 e total de R$ 20.340,00 .

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 02/2020
SEI 0000659-07.2020.6.02.8000

Data: 04/03/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Valor Unitário Estimado: R$ 3.568,00

Resultado:  a empresa TRÊS CRIATIVOS LTDA, CNPJ 12.292.936/0001-12, venceu o certame pelo valor total de R$ 1.520,00.   

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 03/2020
SEI 0000375-96.2020.6.02.8000

Data: 10/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de concertinas duplas para segurança patrimonial do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, conforme o
edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 11.910,21
Resultado: Licitação deserta.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 04/2020
SEI 0008954-67.2019.6.02.8000

Data: 11/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de bateria tracionaria 24V para empilhadeira Paletrans, , modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 2007,
capacidade de carga de 1,6 toneladas, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado: R$ 6.617,97
Resultado: licitação fracassada.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI

Número 05/2020
SEI 0000662-59.2019.6.02.8000

Data: 18/03/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para os veículos integrantes da frota deste
Tribunal, constantes do ANEXO I-A do Edital, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado: R$ 20.156,30 
Resultado: a empresa GENTE SEGURADORA S.A., CNPJ nº 90.180.605/0001- 02, venceu a licitação pelo valor total de R$ 9.600,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 06/2020
SEI 0010036-36.2019.6.02.8000

Data: 25/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo - refletores, para atender as demandas do Fórum Eleitoral de Maceió e dos
Cartórios Eleitorais localizados no interior do estado, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS do edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 6.990,00
Resultado: a empresa  JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, CNPJ nº 27.130.609/0001- 31, venceu a licitação
no valor unitário de R$ 33,60, perfazendo um total de R$ 3.360,00.
Documentos:

Edital 
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 08/2020
SEI 0000194-95.2020.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: prestação de serviços de telefonia fixo comutado (STFC), de longa distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo
móvel), conforme o edital.

Valor Global Estimado :  R$ 29.578,95

Resultado: a  empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ nº 33.000.118/0001-79, venceu a licitação pelo valor
global de R$ 29.393,53.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 09/2020
SEI 000303-12.2020.6.02.8000

Data: 16/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente - apoio  para pés, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado:  R$ 113,11

Resultado: a  empresa IDESAN COMERCIAL LTDA, CNPJ 51.260.859/0001-70, venceu a licitação pelo valor
unitário de R$ 92,00. 

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 10/2020
SEI 000303-12.2020.6.02.8000

Data: 17/04/2020 às 09:00:00

Objeto: Aquisições de Coletes personalizados para utilização nas Eleições 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 6.963,00

Resultado: a  empresa a M3K COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
36.322.810/0001-01, venceu o certame pelo valor unitário de R$ 29,92, e valor total de R$ 3.949,44.

Documentos:
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Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 11/2020
SEI 008734-69.2019.6.02.8000

Data: 20/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições camisas personalizadas  para utilização nas Eleições 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 94.916,03

Resultado: a  empresa FABRIL GRÁFICA E MALHARIA LTDA, CNPJ nº 26.289.993/0001-57, venceu o item 1,
pelo valor de R$ 5.100,00, item 2, pelo valor de R$ 4.640,00, item 3, no valor de R$1.929,50 e item 4, no
valor de R$ 38.088,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Resposta à Esclarecimento apresentado por Interessada
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 13/2020
SEI 008813-48.2019.6.02.8000

Data: 23/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - fones de ouvido de cabeças para utilização nas Eleições 2020, conforme o
edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 32.320,00

Resultado: a  empresa AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAC, inscrita no CNPJ
sob o nº 09.022.398/0001-31, venceu o certame pelo valor total de R$ 17.400,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 14/2020
SEI 0010657-33.2019.6.02.8000

Data: 27/04/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de serviço de confecção de material gráfico para fornecimento de Manuais tipo Cartilha e Guias Rápidos
de instrução para mesário que farão parte das Eleições Municipais de 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor  Estimado item 1:  R$ 14.705,60
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Valor  Estimado item 2:  R$ 5.777,28

Resultado: a  empresa ARW EDITORA GRAFICA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 21.168.531/0001-68, venceu o
certame quanto ao item 1, pelo valor total de R$ 6.504,40 e item 2, no valor total de R$ 2.166,48.

Documentos:

Edital 
Modelo de Manual de Mesário - Anexo I-C 
Modelo de  Guia Rápido de  Mesário - Anexo I-D 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 15/2020
SEI 0010681-61.2019.6.02.8000

Data: 28/04/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de serviços de lanches e materiais necessários ao seu consumo bem como a preparação do local onde
deverá ser servido, quando da realização das sessões plenárias do Tribunal durante o período eleitoral, conforme o edital e
seus anexos.

Valor  Estimado :  R$ 34.275,00

Resultado: a  empresa STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA, CNPJ nº 12.831.861/0001-09,venceu o
certame  pelo valor de R$ 28.500,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 16/2020
SEI 0008948-09.2019.6.02.8000

Data: 29/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de placas em acrílico que formarão as galerias de  Diretores do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, com instalação, conforme o edital e seus
anexos.

Valor Total  Estimado para o Lote :  R$ 5.757,00

Resultado: a  empresa INFINNI SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, CNPJ nº 11.355.874/0001-88,
venceu o item 1, pelo valor de R$ 610,00, o item 2, por R$ 590,00 e o item 3, por R$ 2.700,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
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Inteiro Teor do Processo SEI

Número 17/2020
SEI 0008977-13.2019.6.02.8000

Data: 30/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de gêneros alimentícios, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado item 1 :  R$ 6,92
Valor Unitário  Estimado item 2 :  R$ 32,17
Valor Unitário  Estimado item 3 :  R$ 12,41
Valor Unitário  Estimado item 4 :  R$ 8,49
Valor Unitário  Estimado item 5 :  R$ 33,44
Valor Unitário  Estimado item 6 :  R$ 6,28
Valor Unitário  Estimado item 7 :  R$ 5,49
Resultado: a empresa a JML TEIXEIRA - ME, CNPJ  nº 09.294.917/0001-10, venceu a licitação pelo valor de R$
42.174,50 (grupo 1) e a empresa V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI, CNPJ nº 16.667.433/0001-35, no valor de
R$ 21.828,00 (grupo 2) .
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 18/2020
SEI 0009196-26.2019.6.02.8000

Data: 04/05/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de serviços de locação de veículos automotores, conforme o edital e seus anexos

Valor Unitário  Estimado :  R$ 127,30
Resultado: a empresa FEITOSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.603.686/0001-73,
venceu a licitação pelo valor unitário de R$106,16.

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 20/2020
SEI 0000522-71.2020.6.02.8000

Data: 06/05/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços gráficos para confeccionar miniurnas em papel reciclado, conforme especificações e
condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 3.372,00

Resultado: a empresa A VIEIRA SERVIÇOS, CNPJ nº 09.181.312/0001-13, venceu o certame pelo valor total
de R$ 3.000,00. 
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Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 21/2020
SEI 0010891-15.2019.6.02.8000

Data: 12/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo - elétrico, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor estimado :  R$ 88.976,10

Resultado: Venceram o certame às seguintes empresas:
1) LX Distribuidora de Materiais Elétricos EIRELI - CNPJ nº 30.701.265/0001-88, Item 1 - Lâmpada led
tubular T8 120cm, base g13, quantidade 200, valor unitário R$ 11,00 e valor total de R$ 2.200,00; 2)
IMEDIATO COMERCIAL ELÉTRICA E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ nº 09.271.251/0001-85, Item 3 - Lâmpada
led 20w, formato tradicional (base e27), quantidade 2.360, valor unitário de R$ 14,83 e valor total de R$
35.000,00; 3) LICITA ON LINE EIRELI - CNPJ 24.360.974/0001-44, Item 4 - Cabo de cobre flexível seção
nominal de 2,5 mm², quantidade 30, valor unitário R$73,23 e valor total de R$ 2.196,90 e Item 7 -
Soquete antivibratório de pressão para lâmpada, quantidade 200, valor unitário R$1,18 e valor total de
R$ 236,00; 4) I9 do Brasil Materiais Elétricos EIRELI - CNPJ 11.240.105/0001-34, Item 5 - Extensão elétrica
com três tomadas, quantidade 750, valor unitário R$11,80 e valor total de R$ 8.850,00; 5) JARDEL J
VIEIRA EIRELI - CNPJ 05.556.839/0001-24, Item 6 - Fita isolante adesiva antichama, quantidade 200, valor
unitário R$ 1,15 e valor total de R$ 230,00, Item 8 - Tomada sistema x, de sobrepor, quantidade 150,
valor unitário R$ 4,46 e valor total de R$ 669,00 e Item 9 - Tomada dupla, quantidade 200, valor unitário
R$ 5,40 e valor total de R$ 1.080,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 22/2020
SEI 0004650-71.2019.6.02.8000

Data: 19/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de licença anual para o software Adobe InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite
para Windows.

Valor estimado item 1 :  R$1.900,00
Valor estimado item 1 :  R$ 2.379,17

Resultado: quanto ao Item 1, venceu o certame a empresa TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
LTDA, CNPJ sob o Nº 21.748.841/0001-51, com valor total de R$ 1.900,00 e quanto ao Item 2, venceu
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a  empresa ABR INFORMATICA PECAS E SERVICOS EIRELI, CNPJ sob o Nº 27.218.328/0001-35, com valor
total de R$ 1.998,89.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 23/2020
SEI 0003931-09.2020.6.02.8000

Data: 19/05/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - álcool em gel e luvas, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado  item 1 :  R$ 10,96
Valor unitário  estimado item 2 :  R$ 19,41
Resultado: Licitação revogada.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Revogação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 25/2020
SEI 0002082-02.2020.6.02.8000

Data: 25/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- baterias automotivas,  conforme o edital e seus anexos.

Valor total  estimado item 1 :  R$ 3.228,78
Valor total  estimado item 2 :  R$ 724,00
Valor total  estimado item 3 :  R$ 1.066,68

Resultado: Quanto aos Itens 1 e 3, à empresa VMAX BATERIAS EIRELI, CNPJ sob o nº 07.187.128/0001-55,
venceu o certame pelo valor de R$ 3.902,00 e quanto ao Item 2, venceu a empresa BRIMAX COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ sob o nº 24.384.947/0001-01, pelo valor de R$ 724,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Esclarecimento apresentado por interessado e Resposta 
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 26/2020
SEI 0008795-27.2019.6.02.8000

Data: 28/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- expediente para as eleições de 2020, conforme o edital e seus anexos.
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Valor global estimado :  R$  138.110,68

Resultado: Foram vencedoras do certame as empresas: HUMAITA COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS
EIRELI , CNPJ nº 36.214.108/0001-24, itens 1 e 5, pelo valor de R$ 53.650,00; PRISMA PAPELARIA EIRELI,
CNPJ nº28.076.288/0001-05, item 2, no valor de R$ 1.375,00; SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO
EIRELI, CNPJ nº 07.065.674/0001-13, item 3, no valor de R$ 5.875,00; JEAN LEXANDRE WENDER DE MORAIS,
CNPJ nº 27.130.609/0001-31, item 4, no valor de R$ 2.985,00; FRANCO E OLIVEIRA LTDA, CNPJ nº
34.049.507/0001-51, item 6, no valor de R$ 1.785,00; LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, CNPJ nº
10.849.617/0001-30, itens 7 e 10, no valor de R$ 899,97; JARDEL J. VIEIRA EIRELI, CNPJ nº 05.556.839/0001-
24, item 8, no valor de R$ 6.720,00; NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº
05.383.313/0001-90, item 9, no valor de R$ 1.067,00;
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 27/2020
SEI 0008812-53.2019.6.02.8000

Data: 29/05/2020 às 9:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- copo plástico  descartável para água, conforme o edital e seus anexos.

Valor global estimado :  R$  8.080,00

Resultado:  a empresa V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 16.667.433/0001-
35, venceu o certame pelo valor de R$5.400,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 28/2020
SEI 0001854-27.2020.6.02.8000

Data: 01/06/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- pneus novos, conforme o edital e seus anexos.

Valor total estimado para item 1 :  R$  8.417,60
Valor total estimado para item 2 :  R$ 2.488,40

Resultado: quanto ao Item 1, à empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 13.545.473/0001-16, venceu o certame pelo valor de R$ 6.824,00, e quanto ao item 2, à
empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 14.974.969/0001-78,
venceu o certame pelo valor de R$ 2.138,96.

Documentos:
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Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 29/2020
SEI 0010689-38.2019.6.02.8000

Data: 05/06/2020 às 09:00:00

Objeto: contratação de serviço de disponibilização de software de orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em
veículos, conforme o edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$  5.893,33

Resultado: a empresa PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
16.538.909/0001-38, venceu a licitação pelo valor de R$ 5.499,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 32/2020
SEI 0000233-92.2020.6.02.8000

Data: 15/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente – armários altos e baixos, nas condições e especificações descritas
no edital e seus anexos

Valor unitário estimado item 1 :  R$ 1.379,49
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 563,58

Resultado: a empresa S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
29.955.518/0001-60, venceu a licitação pelo valor total de R$ 24.600,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 34/2020
SEI 0001742-58.2020.6.02.8000

Data: 17/06/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de confecção e instalação de toldo para a fachada principal da
unidade da Biblioteca e Arquivo, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 2.099,20

Resultado: a empresa LUIZ GONZAGA DA SILVA, CNPJ nº 32.485.988/0001-12, venceu o certame pelo
valor total de R$ 2.099,20.
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Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 35/2020
SEI 0008809-11.2019.6.02.8000

Data: 18/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo - água para mesários, nas condições e especificações descritas no edital e seus
anexos.

Valor total estimado:  R$ 83.921,94
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 36/2020
SEI 0009836-29.2019.6.02.8000

Data: 19/06/2020 às 09:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo –  material de copeiragem, conforme especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos.

Valor total estimado  lote 1:  R$ 4.381,81
Valor total estimado  lote 2:  R$ 4.471,26
Valor total estimado  lote 3:  R$ 4.446,71
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 37/2020
SEI 0000696-34.2020.6.02.8000

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

Resultado: a empresa META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 27.518.373/0001-05,
venceu o certame pelo valor total de R$ 6.761,04.

Documentos:

Edital 
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 38/2020
SEI 0009613-76.2019.6.02.8000

Data: 26/06/2020 às 09:00:00

Objeto: Registro de Preços de certificados digitais, validação e emissão de certificados  e mídias criptográficas, conforme
especificações descritas neste edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 31.079,66

Resultado: a empresa NOVA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E NETWORKING EIRELI EPP,
inscrita no CNPJ/MF nº 10.685.932/0001-79, venceu o certame pelo valor total de R$ 108.750,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento 1
Resposta para o Pedido de Esclarecimento 1
Pedido de Esclarecimento 2 
Resposta para o Pedido de Esclarecimento 2
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 40/2020
SEI 0002742-93.2020.6.02.8000

Data: 03/07/2020 às 09:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo –  elétrico para atender às demandas ordinárias das Unidades Administrativas e
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A do
edital. 

Valor global  estimado:  R$ 24.234,75

Resultado: Venceram o certame, as empresas: 1.TOP LIGTH ATACADISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ Nº
08.842.653/0001-20, pelo valor total de R$ 10.500,00; 2. S.A. DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO-
ME, CNPJ Nº 21.896.826/0001-50, pelo valor total de R$ 762,95; 3.VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ Nº
26.507.653/0001-55, pelo valor total de R$ 2.944,30; 4. MARIA CONSUELO SOARES DA MATA-ME, CNPJ Nº
28.697.784/0001-78, pelo valor total de R$ 1.482,50; 5. J2R AUTOMAÇÃO LTDA EIRELI, CNPJ Nº 30.247.600/0001-10,
pelo valor total de R$ 850,20; 6. BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ
Nº 30.508.137/0001-12, pelo valor total de R$ 2.651,05.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU

Número 41/2020
SEI 0010884-23.2019.6.02.8000
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Data: 09/07/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa especializada, sediada ou com filial no Município de Maceió/AL,  para o fornecimento de
combustíveis, gasolina comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10 (ITEM 2), no aludido Município durante o pleito de 2020, com
destinação ao abastecimento de veículos automotivos locados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e aos eventualmente
cedidos à Justiça Eleitoral, sem o uso de cartões eletrônicos, conforme especificações descritas no edital e seus anexos. 

Percentual mínimo de desconto para os dois itens:  0%
Valor estimado para item 1: R$ 21.582,00
Valor estimado para item 2: R$ 3.247,00

Resultado:  a empresa AUTO POSTO COMENDADOR LTDA., CNPJ nº 09.280.520/0001-70; venceu o
certame pelo Desconto de 2,18% para GASOLINA COMUM e 0,28% para ÓLEO DIESEL S 10.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 42/2020
SEI 0004560-80.2020.6.02.8000

Data: 10/07/2020 às 09:00:00

Objeto: Aquisição de material permanente  – balança de bancada mecânica, conforme especificações descritas no edital e
seus   anexos. 

Valor estimado: R$ 912,21

Resultado: a empresa MARCOS LIMA PEREIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.730.771/0001-46, venceu o
certame pelo valor total de R$ 829,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

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

Resultado: a  empresa PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA, CNPJ nº
29.080.486/0001-05, venceu o certame pelo valor total de R$ 29.760,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI
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Número 45/2020
SEI 0008975-43.2019.6.02.8000

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

Resultado: Venceram o certame as empresas:

1.INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE, CNPJ nº 08.158.664/001-95, vencedora dos itens
1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14 e 15 pelo valor global de R$ 93.167,50.
2. EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPNJ nº 28.325.460/0001-09, vencedora dos itens 5,6 e 7 pelo valor global de R$
58.320,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU - Parte 1
Publicação do Aviso de Homologação no DOU - Parte 2
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 46/2020
SEI 0002435-42.2020.6.02.8000

Data: 03/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - processamento de dados, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor total estimado (todos os itens): R$ 69.564,70

Resultado: Venceram o certame às empresas:

1. ECOPRINT COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA, CNPJ nº 26.864.855/0001-54, vencedora dos itens
1,2 e 4, pelo valor global de R$ 16.160,00.
2. A H DA S MORAES ME, CPNJ nº 02.437.839/0001-17, vencedora do item 3, pelo valor global de R$
3.150,00.
3. LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 10.742.589/0001-57,
vencedora do item 5, pelo valor global de R$ 6.000,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 47/2020
SEI 0005824-35.2020.6.02.8000
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Data: 06/08/2020 às 14:00:00

Objeto:  Aquisição  de material de consumo - peças de reposição para manutenções em aparelhos de ar condicionado,
conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A do edital.

Valor total estimado (todos os itens): R$ 13.367,50

Resultado: a empresa MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, CNPJ nº 28.697.784/0001-78, venceu os itens
1, 4 e 5 do certame, pelo  valor total de R$ 5.992,95, e quanto ao item 3, venceu a empresa RPF
COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.217.016/0001-49 , pelo valor total de R$ 1.118,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 48/2020
SEI 0002413-81.2020.6.02.8000

Data: 10/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material   de consumo – água mineral envasada em garrafões de 20 litros,  conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A do edital.

Valor unitário estimado : R$ 5,53

Resultado: a  empresa O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, CNPJ sob o nº
18.008.915/0001-09,  venceu o certame pelo valor unitário de R$4,50.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 50/2020
SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Data: 19/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de serviços de impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 2020, conforme
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

Valor estimado : Item 1: R$ 21.149,70; Item 2: R$ 2.218,50; Item 3: R$ 1.389,96; Item 4: R$ 3.699,60 e Item 5:
R$ 1.424,28.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Aviso de Fracasso 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 51/2020
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SEI 0002286-46.2020.6.02.8000

Data: 20/08/2020 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.

Resultado: a empresa GILBERTO CEZÁRIO DA SILVA JÚNIOR, CNPJ nº 26.125.358/0001-34, venceu a licitação
pelo valor unitário de R$ 28,40.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 52/2020
Numeração inutilizada.

Número 53/2020
SEI 0006788-28.2020.6.02.8000

Data: 24/08/2020 às 14:00:00

Objeto:  aquisição de material permanente  – aparelhos eletrônicos de medição de temperatura corporal (sem contato),
infravermelho, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A do edital.

Valor total estimado : R$ 13.687,10
Resultado: a empresa OFTSERVICE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 05.438.137/0001-46,
venceu a licitação pelo valor total de R$ 5.750,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

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.

Resultado: Pregão Fracassado. 

Documentos:

Edital 
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Aviso de Fracasso 
Inteiro Teor do Processo SEI

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

Resultado: Venceram o certame as empresas:

1. SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA, CNPJ nº 23.036.879/0001-27, vencedora do item 1, pelo valor global de R$ 347.310,00.
2. FLEX HOSPITALAR LTDA, CPNJ nº 03.606.635/0001-25, vencedora do item 2, pelo valor global de R$ 12.210,00.
3. INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI, CNPJ nº 33.656.835/0001-53, vencedora do item 3, pelo valor
global de R$ 6.960,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

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.

RESULTADO: a empresa DIRCEU LONGO & CIA LTDA, CNPJ nº 92.823.764/0001-03, venceu a licitação pelo valor global de R$
53.674,00.

 

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
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Inteiro Teor do Processo SEI

Número 58/2020
SEI 0008762-37.2019.6.02.8000

Data: 14/09/2020 às 14:00:00

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.

Resultado: a empresa MIX PAPELARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.180.611/0001-27, venceu a licitação pelo valor total de
R$ 1.410,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU - Parte I
Publicação do Aviso de Homologação no DOU - Parte II
Inteiro Teor do Processo SEI

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.

Resultado: a empresa E-DOC GESTÃO DE DOCUMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.055.855/0001-
43, venceu a licitação pelo valor total de R$16.500,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 62/2020
SEI 0005763-77.2020.6.02.8000

Data: 22/09/2020 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: R$ 1.294,06; Item 2: R$ 612,52.

Resultado: venceram a licitação às empresas a)PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, CNPJ nº 30.802.043/0001-
51, para fornecimento do item 1, frigobar, no valor unitário de R$972,00   e b) N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 20.425.201/0001-48, para fornecimento
do item 2, forno microondas, pelo valor unitário de R$472,00.
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Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 63/2020
SEI 0006186-37.2020.6.02.8000

Data: 28/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia de softwares Alt-N (item 1 - MDaemon 1000 caixas postais e item 2
-  Security Plus 1000 caixas postais, ambos por trinta e seis meses), conforme  especificações descritas no Anexo I deste
edital.

Valor estimado: R$ 42.536,68.

Resultado: a empresa LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 04.023.725/0001-56, venceu a licitação pelo valor
global de R$ 42.000,00.

Documentos:
Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 64/2020
SEI 0006646-24.2020.6.02.8000

Data: 29/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material permanente - Guarda-Volumes com 2 módulos e 8 (oito) portas, fabricado em aço
galvanizado, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A do edital.

Valor estimado: R$ 3.200,00

Resultado: a empresa METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - ME, CNPJ 11.186.327/0001-16, venceu a licitação pelo valor
global de R$ 3.200,00.

 Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 66/2020
SEI 0003807-72.2020.6.02.8502

Data: 09/10/2020 às 9:00:00

Objeto: 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.

Valor estimado: R$ 865.366,60

Resultado: A empresa D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 10.635.663/0001-36,
venceu a licitação pelo valor total de R$ 836.649,82.

 Documentos:

Edital
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 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento de interessado 01
Resposta ao Pedido de Esclarecimento 01
Planilha de Formação de Preços
 Publicação do Aviso de Homologação no DOU 

Número 67/2020

SEI 0010905-96.2019.6.02.8000

Data: 13/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua, de serviços de eletricista, para atender
às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ 112.983,50

Resultado: A empresa KAFES ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.971.129/0001-63, venceu a licitação pelo
valor total de R$ 99.995,91.

 Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Planilha de Formação de Preços
 Publicação do Aviso de Homologação no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 68/2020
SEI 0010887-75.2019.6.02.8000

Data: 14/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação,
bem como o fornecimento de envelopes, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ R$ 1.248.726,54 
Resultado: A empresa RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 07.605.506/0001-73, venceu a licitação,
pelo valor total de R$ 728.000,00.

Documentos:
Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Planilha de Formação de Preços
Aviso 

Recurso
Decisão do Pregoeiro Recurso
Decisão do Presidente Recurso
 Decisão de Homologação
Publicação do Aviso de Homologação no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 69/2020
SEI 0006731-10.2020.6.02.8000

Data: 16/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel, de forma
continuada, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming, incluindo o fornecimento de
aparelhos smartphones e respectivos chips SIMCard, em regime de comodato, conforme quantitativo e especificações
constantes no Termo de Referência (Anexo I) por um período inicial de 24 meses podendo ser prorrogado.
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

constantes no Termo de Referência (Anexo I), por um período inicial de 24 meses, podendo ser prorrogado.

Resultado: a empresa CLARO S.A, CNPJ nº 40.432.544/0001-47, venceu o item 1 pelo valor de R$13.646,64, o item 2  pelo
valor de R$15.596,16 e item 6 pelo valor de R$17.545,68, perfazendo um valor total de R$ 46.788,48.    Os itens 3, 4 e 5
resultaram desertos.

Valor total  estimado: R$ 91.638,72
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Impugnação apresentada por empresa interessada
Resposta à impugnação
Publicação do Aviso de Homologação no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 72/2020
SEI 0001860-34.2020.6.02.8000

Data: 21/10/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de empresa do ramo de transporte em veículo automotor com condutores munidos de regular carteira
de motorista e telefone celular, com a finalidade de atender às necessidades de transporte de agentes e materiais da Justiça
Eleitoral de Alagoas, decorrentes das atividades preparatórias e de execução das Eleições Gerais 2020 (etapas de vistoria dos
locais de votação, preparação das urnas eletrônicas, seções eleitorais, coleta de votos, apuração, reparação e substituição de
urnas), conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital.

Valor total  estimado : R$ 573.983,52
Resultado: A empresa RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 07.605.506/0001-73, venceu a licitação,
pelo valor total de R$ 510.000,00.

Documentos:
Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
 Decisão de Homologação
Publicação do Aviso de Homologação no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 73/2020
SEI 0007133-91.2020.6.02.8000

Data: 22/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículo de representação,
conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I deste edital.

Resultado: A empresa FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ nº 06.900.979/0001-30, venceu a licitação,
pelo valor total de R$R$ 117.400,00.

Valor total  estimado : R$ 122.187,50
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI
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E-mail - 0803647

Data de Envio: 
  07/11/2020 09:20:55

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    camila@ribal.com.br
    juliotribeiro@gmail.com

Assunto: 
  emprenho TRE/AL

Mensagem: 
   Bom dia!

Segue em anexo a Nota de Empenho nº 839/2020 relativa ao contrato nº 32/2020..

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0800123.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, 07 de novembro de 2020.
À SPLOG e SEPAT,
Para gestão contratual.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 07/11/2020, 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
0803648 e o código CRC E7ED9AD9.
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